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 :سرمقاله

 ّشسٍص تکشاس ٍ سٍصهشگی کِ دًیبیی دس ٍ است جشیبى دس کٌتشل ٍ ًظبست ٍ هویضی ٍ قبًَى چبسچَةِ دس چیض ّوِ کِ اهشٍص دًیبی دس

 غزای اصال ثضًذ، جبهعِ تي ثش تلٌگشی ضبیذ ٍ ثیٌذاصد ثکبس سا فکش دّذ، جال سا سٍح کِ یبفت سا چیضی ثبیذ ضَد هی قجل اص تش پشسًگ

 ٌّشهٌذ رٍق ٍ تعلنتفکش ٍ  ی صادُ ثبیذ کِ ٌّشی اهب! است «ٌّش» ثشسذ هب داد ثِ هیبى ایي دس تَاًذ هی کِ چیضی تٌْب ثبضذ سٍح

 داضت؟ خَاّذ سا هطلَة خشٍجی ّب ًظبست ٍ ّب کٌتشل ایي هیبى دس آیب ثبضذ،

 ایي ًیض قذست صبحجبى. آٍسدًذ ٍجَد ثِ سا "سسوی ٌّش"ٍ اًذ دادُ جب ّب چْبسچَة ایي دس سا خَدضبى ٌّشهٌذّب ٍ ٌّشّب اکثش اهشٍصُ

 ضذ ّن ثبٍسضبى حتی ثشخی ٍ ثبضذ "سسوی" ثبیذ ٌّش کِ ضَد ثبٍسهبى تب دادًذ هب خَسد ثِ سٍص ّش چطن ٍ گَش ساُ اص سا سسوی ٌّش

 !خَاًذًذ "هجشم" کشد حشکت ّب چْبسچَة ایي اص خبسج کِ سا ٌّشهٌذی ّش کِ ضذ تش دسدًبک آًجبیی اص هسئلِ ٍ

 ایي اصال صدًذ، ثْن سا ّب تشتیت ایي! سیختٌذ ثشّن سا ًظن اًگبسی ، ًذادًذ قبًَى ثِ تي الجتِ کِ عصیبًگش ٍ سشکص ٌّشهٌذاى ایي

 ،... .ّن سا کٌٌذُ کسل تویضی

 ًِ صهیٌی صیش ّبی سسوی غیش ایي ، سسوی ٌّشهٌذّبی آى خالف ثش ٍ ثَد "ًبة ٍ ثکش ٌّش" آى ٍ داضتٌذ ًگِ صًذُ سا چیض یک اهب 

 ...جبى ثِ ّبیص خطش ّوِ خشیذى قیوت ثِ ًبة ٌّش! کشدًذ پشداخت ّن ّضیٌِ ثلکِ ًگشفتٌذ پَلی ٌّشضبى ثبثت تٌْب

! است کشدُ اسصش ثی سا "سسویت" صیبدی خیلی حذ تب کِ است سسوی غیش ٌّش ّویي اص کبهلی ی ًوًَِ خیبثبًی ٌّش ٍ گشافیتی

 آگبّی استقبی": هطتشک ّذف یک ثب ٍ ّن ثِ ًضدیک اهب هتفبٍت فکشّبی طشص ثب جَاى تعذادی اص !کبهل ًِ ستتالضی سٍ پیص هجلِ

 "!هْن ٌّش ایي اص هفیذ اطالعبت دادى ثب «گشافیتی ٌّش» ثِ ًسجت

 ًیض آیٌذُ اص اًذاصی چطن اهشٍصهبى، گشافیتی اص ثخطی ثشسسی ٍ گشافیتی گزضتِ ثِ ًگبّی ضوي است ضذُ کَضص ضوبسُ ایي دس 

 سا آى هجلِ ثعذی ّبی ضوبسُ دس ثتَاًین عضیضاى ضوب کوک ثب اهیذٍاسین کِ است ٍاسد هب هطبلت ثِ اضکبالتی حتن ثطَس. ضَد تشسین

 ..دّین اداهِ ضکل ثْتشیي ثِ این کشدُ ضشٍع کِ سا ساّی ایي ٍ ثشسبًین حذاقل ثِ

 ضوبسُ ایي سشدثیش

 ثیذگلی احوذسضب
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 !ماالریا تشکر کـناز پشه 

 

 

 اسپری رنگ چگونه اختراع شد؟

 
اٍلیي تحقیقات ٍ ًتایح سٍی رسات هعلق -علی اهاًی

ایي تحقیقات ! تشهیگشدد 1790تِ قثل اص سال 

ضایذ ظاّشا ستطی تِ تحث ها ًذاضتِ تاضذ اها پایِ 

دس سال ! گزاس اکتطافات صیادی دس صٌعت تَد است

اسیک "دس ضْش سَلَ ًَسٍط هٌْذس ضیوی  1927

دس تالش تَد تا ٍسیلِ ای تشای ٍاکس صدى  "سٍدین

 قثال تا ًتایدی کِی خَد پیذا کٌذ ایي تالش ّا اسک

اٍ سا تِ اختشاع دس هَسد رسات هعلق تذست آهذُ تَد 

ایي اختشاع دس سال ! اسپشی افطاًِ رسات سساًذ

دس ایاالت هتحذُ آهشیکا ثثت ضذ ٍ تا قیوت  1931

ٍاحذ آى صهاى پَل )کشٍى ًَسٍطی  100,000

 !تِ یک ضشکت آهشیکایی فشٍختِ ضذ( ًَسٍط

هیالدی پطِ هاالسیا دهاس اص  40ٍ  30دس دِّ ی 

سٍصگاس هشدم آهشیکا دساٍسدُ تَد ، پطِ هاالسیا اص یک 

سَ ًیشٍّای اهشیکایی حاضش دس خٌگ خْاًی دٍم سا 

ضذیذا آسیة پزیش کشدُ تَد ٍ سَی دیگش آسیة 

ّای خذی تِ هحصَالت کطاٍسصی ٍاسد هیکشد تا 

. ى.لٍَ ٍ ٍالیل دیَیذ گَد" 1944ایٌکِ دس سال 

کِ تشای ٍصاست کطاٍسصی اهشیکا کاس  "سایلَاى

هیکشدًذ تَاًستٌذ ساّی تشای گٌداًذى گاص هایع دس 

داخل اسپشی کطف کٌٌذ آًْا اص یک ًاصل تشای 

داخل اسپشی استفادُ کشدًذ ٍ تذیي  اصخشٍج گاص 

تشتیة اسپشی حطشُ کص پطِ هاالسیا سا اختشاع 

ّای پطِ هاالسیا کِ تاحذ صیادی اص آسیة ! کشدًذ

ایي اختشاع ٍاقعا تضسگ تَد ٍ تاثیش خیلی ! کن کشد

صیادی سٍی کطف اسپشی سًگ داضت چشا کِ اص ایي 

دس اسپشی ّا   گاص هایعتِ تعذ اهکاى گٌداًذى 

 !سا فشاّن هیکشد

 

 

یک صى ٍ ضَّش اهشیکایی تٌام  1949دس سال 

تِ دًثال ساّی تشای ادٍاسد سیوَس ٍ ّوسشش تاًی 

اًْا ! سًگ صدى دیَاسُ ی سایاتَس تخاس خَد تَدًذ

تَخِ تِ داغ تَدى سادیاتَس تخاس تِ دًثال ساّی اب

تشای پاضیذى سًگ سٍی سطح سادیاتَس تَدًذ کِ 

تاًی پیطٌْاد کشد یک سًگ پاش هثل اسپشی ّای 

حطشُ کص ٍ خَضثَ کٌٌذُ تساصًذ ٍ ادٍاسد سیوَس 

اص ّوسش خَد تَاًست اٍلیي  تا ایي ایذُ ٍ فکش اٍلیِ 

سی ّای خَضثَ اسپشی سًگ سا تا تغییش دس هَاد اسپ

تعذ اص آى ! کٌٌذُ ٍ اضافِ کشدى سًگ تِ آى تساصد

ادٍاسد تا گشفتي ٍام اص تاًک هحلی تصوین گشفت 

  ٍ کاسخاًِ! ایي ایذُ اًقالتی سا گستشش دّذ

سا تاسیس کشد کِ اٍلیي ضشکت دس  "سیکوَس"

کِ الثتِ ٌَّص !)تَلیذ اسپشی ّای سًگ دس خْاى تَد

 (فعالیت هیکٌذّن 

 

 (Edward Seymour -ادٍاسد سیوَس هختشع اسپشی سًگ )
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 (اٍلیي ًسل از اسپری ّای رًگ)

 

 

از جاًة گرافیتی ًَیس ّای ًیَیَرک زیاد  70در دِّ ی  Rust-Oleum ٍ Krylon اسپری)

 (استفادُ هیطذ

 

ّن ش را ًِ ادٍارد سیوَر ٍ ًِ ّوسرش فکر ضایذ

 ضاى تحَلی آًچٌاى ًویکردًذ کِ رٍزی ایي اختراع

  تسرگ در ٌّر ًقاضی ایجاد کٌذ کِ چْرُ ی ضْرّا

 .را تِ کلی عَض کٌذ

ّر حال اسپری ّای ضرکت سیکوَر کِ تِ  تِ

سرعت هَرد استقثال قرار گرفتِ تَد ٍ در صٌعت ٍ 

ٍز پیطرفت کرد ٍ اسپری رکار هحثَب ضذُ تَد ّر

تِ طَری کِ در ! ّای تْتر ٍ تیطتری تَلیذ کرد

یلیَى قَطی اسپری م 270در حذٍد  1973سال 

تَلیذ کرد ٍ هیتَاى از جولِ اٍلیي اسپری ّای 

  ٍ Rust-Oleum تَلیذی در آى زهاى از

Krylon ًام ترد! 

ایي اسپری ّا کَچک تَدًذ ٍ کار کردى تا آًْا 

پس تْتریي ! سریع تَد ٍ الثتِ زد خطک هیطذًذ

چرا کِ تِ  تذٍسیلِ ترای گرافیتی ًَیساى تَد

راحتی هیتَاًستٌذ اى را در لثاس خَد هخفی کٌٌذ 

 !ٍ سریع ّن تا آى ًام خَد را تٌَیسٌذ

اسپری رًگ اٍلیي تار در اهریکا ساختِ ضذ ٍ چٌذ 

! سال تعذ جٌثص گرافیتی در ًیَیَرک هتَلذ ضذ

اًساى در طَل تاریخ ّوَارُ ٍقتی در ضرایط سخت 

! ف هیسدُ استقرار هیگرفتِ دست تِ تَلیذ ٍ اکتطا

ضایذ اگر پطِ هاالریا آهریکایی ّا را تِ تَلیذ اسپری 

ّای حطرُ کص ٍا ًویذاضت ادٍارد سیوَر ّن 

ًویتَاًست اسپری رًگ تسازد ٍ ضایذ جٌثص 

 !گرافیتی ّن ّیچَقت هتَلذ ًویطذ



 از هترٍ تا ّوِ جا

 نوشته ی احمدرضا بیدگلی
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نگاهی دقیق به چگونگی 

تولد، پیشرفت و تکامل 

جنبش گرافیتی نیویورک و 

 انتقالش به سرتاسر جهان

 :از مترو تا همه جا
 احمدرضا بیدگلی

 

 :71-1966 پیش زمینه-1

گرافیتی در ابتدا برای فعالیت ّای سیاسی ٍ ّوچٌیي باًد ّای خیاباًی استفادُ هیشد، باًد ّای خیاباًی از 

 .هٌطقِ ی خَد استفادُ هیکردًدگرافیتی برای تعییي هحدٍد ٍ 

ٍعی ًقاشی رٍی دیَار ى( چَلَ ّا) سرخ پَستاى ٍ دٍرُ گرداى  1930اگر چِ کِ در لس آًجلس در سال 

 .شکل گرفت 1960هیکشیدًد، اها آى َّیت اصلی گرافیتی ًبَد ٍ گرافیتی در اٍاخر 

ایي جٌبش در . ى گرافیتی استآجٌبش ٌّر زیر زهیٌی با ًام ّای بسیاری شٌاختِ هی شَد کِ هْن تریي 

 .فراگیر شد 60فیالدلفیا ٍ پٌسیلَاًیا در ًیوِ ی دٍم دِّ ی 



 اس ٔتزٚ تا ٕٞٝ جا

 نوشته ی احمدرضا بیدگلی
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  :بٛددر ایٗ فزاٌیزی ٘مص دٚ ٘فز بسیار پز رً٘ 

CORNBREAD  ٚ  COOL EARL 

بٝ یه بارٜ ٘أطاٖ در سزاسز ضٟز ایٗ دٚ ٘فز 

فیالدِفیا ٚ پٙسیّٛا٘یا بز سز سباٖ ٞا افتاد ٚ تٛجٝ 

جأعٝ ٚ ٔطبٛعات ٔحّی بٝ آٟ٘ا جّب ضذ چٖٛ 

 !آٟ٘ا اسٕطاٖ را ٕٞٝ جا ٔیٙٛضتٙذ

 
اِبتٝ ٔطخص ٘طذٜ است وٝ راٜ یافتٗ ٌزافیتی بٝ 

٘یٛیٛرن بٝ خاطز تالش ٞای عٕذی بٛدٜ یا ایٙىٝ 

 .اتفاق افتادٜ است خٛد بٝ خٛد ایٗ

 :74-1971 تولد-2

اس  1971در ساَ  "وزٖ بزایذ" ٔذت وٛتاٞی بعذ

رن تایٕش ٔماِٝ ی راجع بٝ یه ٘ٛیسٙذٜ ی ٚ٘یٛی

وٝ اس ٟٔٙتٗ  Taki 183 ٌزافیتی بٝ ٘اْ

ٚاضیٍٙتٗ بٛد بٝ چاپ رسا٘ذ ٚ ٔصاحبٝ ی با اٚ 

جٛاٖ اس ارتفاعات  ٘اْ پسز Taki 183 ،وزد

٘اْ ٔستعار بزای دٔتزیٛس  Taki  ٚاضیٍٙتٗ بٛد،

اٚ ٘ٛعی . ٘اْ خیاباٖ ٔحُ سىٛ٘ت آٖ بٛد 183ٚ 

سدٖ بز دیٛار ٞای ٔتزٚ  أضاپیاْ را بٝ ٚسیّٝ ی 

 .ا٘جاْ ٔیذاد

چ ٚجٝ اِٚیٗ ٘ٛیسٙذٜ ٌزافیتی یا اِٚیٗ یأا اٚ بٝ ٜ

أا با ایٗ حاَ اِٚیٗ وسی بٛد وٝ .پادضاٜ ٘بٛد

ضىُ ٌزفتٝ  ضٟزتص بٝ خارج اس خزدٜ فزًٞٙ تاسٜ

 !راٜ پیذا ٔی وزد

در خیاباٖ بزٚوّیٗ یه جٙبطی ضىُ ٌزفت ٚ 

. ضزٚع بٝ رضذ وزد وٝ ضأُ ٘ٛیسٙذٌاٖ فعاِی بٛد

اس جّٕٝ اِٚیٗ فعاالٖ ایٗ  "دٚستا٘ٝ فزدی "ٌزٜٚ 

سیستٓ ٔتزٚ ضٟز ٘یٛیٛرن بٝ عٙٛاٖ .خیاباٖ بٛد٘ذ

یه خط ثابت، عٙصز ٚحذت بخص ٚ راٜ ارتباطی 

رافیتی ٔٙاطك ٔختّف ٘یٛیٛرن بیٗ جٙبص ٞای ي

 بخص ٔختّف ٘یٛیٛرن را اس 5بطٛری وٝ ٔزدْ .بٛد

 ، بٝ عبارتی تالش ٞای دیٍز ٔٙاطك آٌاٜ ٔیىزد

 

٘ٛضتٝ ٞز ٌزٜٚ ٚ ضخصی وٝ رٚی دیٛارٜ ٔتزٚ دیٍز 

حه ٔیطذ با تٛجٝ بٝ ایٙىٝ ٔتزٚٞا در سزاسز ضٟز 

٘یٛیٛرن حزوت ٔیىزد٘ذ آٖ ٘ٛضتٝ ٚ پیاْ در 

تٕأی ضٟز بٝ ٕ٘ایص ٌذاضتٝ ٔیطذ ٚ ایٗ اساس 

ایٗ . رلابت بیٗ ٘ٛیسٙذٌاٖ ٌزافیتی را ایجاد وزد

 .بٛد خیّی سادٜ ٚ ٔعِٕٛیٍ٘ارش ٞا عٕذتا 

٘ذٌاٖ ٌزافیتی بٝ داخُ ٔتزٚ سٛار ٔیطذ٘ذ ٚ ٘ٛیس

. رٚی بذ٘ٝ ی داخُ ٚاٌٗ ٞای ٔتزٚ تً ٔیشد٘ذ

بیطتز در آ٘جا أىاٖ  (أضا سدٖ)چٖٛ تً سدٖ

پذیز بٛد ٚ اِبتٝ تً سدٖ تٟٙا رٚش ٘ٛضتٗ در آٖ 

! سٔاٖ بٛد
ٔذت سیادی ٍ٘ذضت تا ٘ٛیسٙذٌاٖ ٌزافیتی وطف 

طار ٔتزٚ وزد٘ذ وٝ ٔیتٛا٘ٙذ رٚی بذ٘ٝ ی بیزٚ٘ی ق

لطارٞای ٔتزٚ، در سٔاٖ  اس بٝ ٍ٘ارش تعذاد بیطتز

ٚ  احتٕاَ ٌزفتار ضذٖ وٕتز بپزداس٘ذوٛتاٜ تز با 

ایٗ ا٘فجاری بٛد بزای تاسیس ضیٜٛ ی جذیذی اس 

 !ٌزافیتی

 :سبک تگ

بعذ اس ٔذتی ایٗ ٘ٛضتٗ ٞا فزاٌیز ضذ ٚ تعذاد 

پس . سیادی اس ٔزدْ بٝ ایٗ ٘ٛضتٗ ٞا رٚی آٚرد٘ذ

رسیذٖ بٝ ضٟزت ٚ دیذٜ ضذٖ دیٍز فمط بزای 

٘ٛضتٗ وافی ٘بٛد بّىٝ بایذ راٞی جذیذ پیذا 

ٔیىزد٘ذ وٝ ٘ٛضتٝ ی آٟ٘ا با بمیٝ فزق داضتٝ باضذ 

 راٜ اَٚ ایجاد تً یا.ٚ آٟ٘ا را اس بمیٝ ٔتٕایش وٙذ
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یا اهضا ّای هٌحصز بِ فزد بَد، کِ خظ ًطاى خَد 

آًْا تگ . را بصَرت خَضٌَیسی ٍ جالب هیکطیذًذ

تشئیٌات ًگارضی هثل ستارُ سدى ٍ ّای خَد را با 

 .غیزُ بِ ًگارش در هی آٍردًذ

بزخی اس ایي عزح ّا بطذت هَرد تَجِ قزار گزفت 

ٍ دیذُ ضذ در حالی کِ هابقی عزح ّا ایي گًَِ 

بزای تشییي تگ ّا "تاج"بزای هثال استفادُ اس  .ًبَد

بِ صَرتی کِ تاج را باالی لقب ٍ یا اسن خَد ) 

ًَیسٌذگاى گزافیتی کِ خَد را اس سَی ( هیکطیذًذ

پادضاُ ایي عزصِ هیذاًستٌذ هزسَم ضذ کِ البتِ 

ضایذ هعزٍف تزیي تگ در  .ٌَّس ّن هزسَم است

 STAY عَل تاریخ فزٌّگ ایي ٌّز هزبَط بِ

HIGH 149 خالقیتی کِ اٍ بِ خزج داد . باضذ

! بَد "سیگار"هَرد تَجِ قزار گزفت ، آى خالقیت 

را در حال سیگار  "H" اٍ در تگ خَد حزف

اٍ ّوچٌیي لَگَی . کطیذى بِ ًگارش در آٍرد

را با  The Saint بزًاهِ ی هَرد عالقِ اش یعٌی

 .تغییزاتی ٍارد تگ خَد کزدُ بَد

 

 

 

 :مقایس تگ

گام بعذی بشرگتز ضذى هقیاس ٍ اًذاسُ ی تگ ّا 

ًَیسٌذگاى گزافیتی ضزٍع بِ عزضِ ی  .بَد

 اس استفادُ. اهضاّای در هقیاس ّای بشرگتز کزدًذ

اهضای  عبیعتا، سدى اسپزی رًگ بزای تگ

ی کطیذُ ضذُ با بشرگتزی اس یک اهضا

بجای هی گذارد، آیا ایي کار ًظزّا را  (هاصیک)هارکز

 بیطتز جلب ًویکزد؟

 
پس ًَیسٌذگاى ضزٍع کزدًذ بِ افشایص ضخاهت 

ّای حزٍف خَد ٍ ّوچٌیي اضافِ کزدى رًگ 

آًْا کطف کزدًذ کِ هیتَاًٌذ با . در تگ ّا هتٌَع

ُ اس کپ ّای دیگز تغییز ًاسل اسپزی ٍ استفاد

  Aerosol هیتَاًٌذ بِ ضخاهت بیطتزی بزای

Tag  اهضاّایی کِ بِ ٍسیلِ اسپزی سدُ ) .بزسٌذ

 (هیگَیٌذ  Aerosol  Tagهیطَد را 

ٍ ایي کطف حزکتی بَد بِ سوت هتَلذ ضذى 

 "Masterpiece ضاّکار یا اثز یا"سبک 

خیلی سخت است فْویذى ایي کِ چی کسی اٍلیي 

اها هعوَال هی گَییذ  را کطیذُ است، piece اثز یا

 WAP اس بزاًکس ٍ SUPER KOOL 223 کِ

حزٍف ، لیي ، جش پیطگاهاى ایي کار ّستٌذاس بزک

ًطاى ٍ ضخین تز اهکاى بیطتزی بزای باال بزدى ًام 

 .افزاد هیذاد

ًَیسٌذگاى ضزٍع بِ تشییي حزٍف کزدًذ آًْا دیگز 

در  .بَدًذ "احعز"ًبَدًذ بلکِ  "ًَیسٌذُ"فقظ یک 

ابتذا آًْا حزٍف را بِ صَرت یک عزح خال خالیِ 

، ستارُ یکطیذًذ، بعذا حزٍف را سایِ سدًذسادُ م

کِ ّوِ ... ّا، استفادُ اس ًَعی سبک ضغزًجی ٍ 

ی ایي عزاحی ّا تٌْا بِ تخیل ٌّزهٌذ هحذٍد 

 !کن کن بِ گزافیتی ٍارد ضذ هیطذ

ئِ ی ایي ٌّزهٌذاى گزافیتی در ًْایت ضزٍع بِ ارا

ّا رٍی بذًِ ی ٍاگي ّای هتزٍ  piece یا  "اثز"

 SUPER KOOL راد ٍ اٍلیي بار ایي کار کزدى

 top-to bottomsاثزّاایي  .اًجام داد 223

 هیطذ ًُاهیذ 
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اس ًظز هقیاس ٍ رًگ ًسبت بِ قبل  ّا"اثز"ایي 

اها ٌَّس ّن بشذت .پیشزفت چشوگیزی داشتٌذ

  .شبیِ تگ ّا بَدًذ

با سبک ّای ًَشتي  فضای رقابتی شذیذی

هختلف ایجاد شذُ بَد کِ شاهل تگ ّای با 

کوی بعذ سبک بزادٍی . بَدًذ "اثز"استایل 

 TOPCAT تَسط Broadway style یا

اس فیالدفیا ٍارد گزافیتی شذ، حزٍف بِ ایي  126

سبک باعث ایجاد سبک ّای دیگز ٍ حتی تکاهل 

 ,blockletters یافتي حزٍف سبک ّای

leaningletters, ٍ blockbusters شذ. 

PHASE 2   یکی دیگز اس گزافیتی کاراى آى

رٍ تغییز ٍ تَسعِ   Soft letters سهاى سبک

 بک حبابی شکلی را ایجاد کزد کِ بِ آىداد ٍ س

 Bubble letters هی گفتٌذ! 

Bubble letters  ٍ Broadway 

style  پایِ ٍ اساس بسیاری اس سبک ّای دیگز

 .شذًذ

 ,Soon arrows, curls سبک ّایی هثل

connections ٍ  twists adorned 

letters  ،تَسعِ پیذا کزدًذ ٍ پیچیذُ تز شذًذ

اساس سبک هکاًیکال یا استایل ٍبِ پایِ ٍ 

 .ٍحشی تبذیل شذًذ

 

Mechanical یا Wild style تزکیب کارّای

با کار استاداى  PHASE2 گزافیتی ًَیسی بٌام

باعث رشذ ٍ   RIFF 170 ٍ PEL دیگزی چَى

 .تَسعِ شذ

RIFF  در اٍایل بِ عٌَاى یک کاتالیشٍر عول کزد

ٍ ایذُ ٍ  را پایِ گذاری کزد "جٌگسبک "بتِ ٍ ال

سبک دیگز ٌّزهٌذاى را بْبَد بخشیذ ٍ بِ سطح 

 .باالتز ارتقا داد

 ٍ FLINT 707 ٌّزهٌذاًی چَى

PISTOL  سْن بسیار هْوی در تَسعِ ی

د ٍ گزافیتی داشتٌذ آًْا حزٍف را سِ بعذی کزدى

سِ بعذی شذى  ،اضافِ کزدًذ "اثز"عوق را بِ 

ک استاًذارد در گزافیتی حزٍف بعذا بِ عٌَاى ی

 .تبذیل شذ

یک جاهعِ شٌاس اس کالج شْز  "َّگَ هارتیٌش"

ٍ پتاًسیل باالی ایي ٌّز ًیَیَرک هتَجِ سیبای 

اٍ بِ دًبال ٌّزهٌذاى گزافیتی اهزیکا  ،ًَپا شذ

 !رفت

را  UGA یا United Graffiti Artists اٍ

اس ٌّزهٌذاى گزافیتی هتزٍ  "UGA" تشکیل داد

 ًیَیَرک تشکیل شذُ بَد، سزاسز

SUPER KOOL 223 
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ٍ کار خَد را در سهیٌِ ی رسوی اس یک گالزی اس  

ایي اٍلیي گالزی بزگشار . ایي ٌّزهٌذاى ارائِ کزد

شذُ اس ٌّز گزافیتی بَد کِ کار تعذادی اس 

 Razor گزافیتی ًَیس ّای ًیَیَرک در

Gallery  گذاشتِ شذ کِ هَرد بِ ًوایش

 !استقبال ّن ٍاقع شذ

هجلِ ی  1973ٍ ّوچٌیي هقالِ ی سال 

گزافیتی  "ًیَیَرک اس ریچارد گلذشتایي با عٌَاى 

باعث شٌاخت اٍلیِ عوَم اس  "خَدًوایی هَفق

 .پتاًسیل ٌّز هتزٍ شذ

بَد کِ کشیذى تصاٍیز ٍ  1974حذٍد سال ٍ 

ًیش دیذ  "اثز"شخصیت ّای کارتًَی کٌار 

 TRACY 168, CLIFFًزهٌذاًی چَى ُشذ

159, BLADE ONE    اس جولِ کساًی بَدًذ

ٍ ایي شذ اساس  کِ بِ ایي ًَآٍری رٍی آٍردًذ

ى سهاى رٍی آسبکی اس گزافیتی کِ بیشتز در 

 سبک یعٌی  ٍاگي ّای قطار کشیذُ هیشذ

 Mural  

 :77-1975قله  -3
 70بیشتز ًَاٍری ّای گزافیتی تا ًیوِ دِّ 

توام استاًذاردّای ایي . ایجاد شذُ بَدهیالدی 

ٌّز بزای ًسل جذیذ گزافیتی شکل گزفتِ بَد ٍ 

شْز .ًیَیَرک در یک بحزاى هالی گزفتار شذُ بَد

ٍرشکستِ بَد ٍ سیستن حول ٍ ًقل ضعیف ًگِ 

ایي هسائل بزای ایجاد سٌگیي تزیي . داری هیشذ

 !بوباراى گزافیتی در طَل تاریخ کافی بَد

سبک ّا شزٍع کزدًذ بِ هتوائیش در ایي سهاى 

شذى اس ّن،ًقاشی کزدى رٍی ٍاگي قطار 

رٍیذادی بَد کِ بِ یک استاًذارد تبذیل شذُ بَد 

تقزیبا بوباراى  "throw-up" کِ با سبک

سبکی بَد کِ اس چیذهاى حزٍف  "آپ-تزٍ" .شذ

کِ بطَر کلی سادُ است ٍ با ! بصَرت حبابی شکل

 .یک رًگ داخلش پز هیشَد

 !آپ در سزتاسز هتزٍ ظاّز شذ-تزٍ

 ,POG, 3yb :ی هاًٌذّا Crewیا تین ّا

BYB TC, TOP  سْن هْوی در ساختِ شذى

 .ایي سبک داشتٌذ

FLINT 707 
 یکی از اٍلیي اثر های داری حجن

 ,TEE آپ شاهل-البته پادشاهاى سبک ترٍ

IZ, DY 167, PI, IN, LE, TO, OI, 

FI aka VINNY, TI 149, CY, PEO  
بَدًد که رقابت بسیار جدی با هن داشتٌد،اًها 

تصوین گرفتٌد با هن رقابت کٌٌد تا ببیٌد چه 

آپ را اًجام -کسی هیتَاًد بیشتریي ترٍ

 1977تا 1975آپ از سال -ترٍبٌابرایي .دهد

ٍ  رٍی بدًه ٍاگي های قطار به اٍج خَد رسید

 کل ٍاگي ها، زیر گام های غَل های چَى

TRACY ٍ CLIFF قرار گرفت! 
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 :81-1978تقویت سبک ها  -4 

هَج خذیذی اس خاللیت در اٍاخز سال 

هیاى گزافیتی  "سبه خٌگ"ًوایاى ضذ ٍ 1977

ایي آخزیي هَج بوباراى .واراى دٍبارُ اٍج گزفت

 ،گزافیتی بَد لبل اس آى وِ ساسهاى حول ٍ ًمل

 .پان وزدى گزافیتی ّا را در اٍلَیت لزار دّذ

 ,PHASE 2 وِ تَسظ Broadway سبه

RIFF 170 ٍ PEL ِدرخظ  گستزش یافت و

رلابت ّا باال . هتزٍ گزافیتی وار هیىزد 5ٍ  2

وزٍ ّای گزافیتی رلبای ّن  یاگزفتِ بَد گزٍُ ّا 

ایي  ضذُ بَدًذ ٍ در خطَط هتزٍ هبارسُ هیىزدًذ

 !ًگ هزسَم بَدرلابت در سبه ج

SEEN, MAD, PJ ٍ DUST  وار  6در خظ

 سبىی هتفاٍت ٍ با خشییات بیطتز هیىزدًذ اها با

MITCH 77, BAN 2, BOO 2, 
PBODY, MAX 183, ٍ KID 56  در خظ

حضَر   FUZZ ONE .حىَهت هی وزدًذ 4

وزٍ  داضت 7خظ  عوذُ ی بز توام ٍاگي ّای

CIA ،TB ٍ  TKA خظ ٍیژُ ی رٍی BMT  

هیىزدًذ ٍ بمیِ اس وار وزدى در اًدا هحزٍم وار 

 !بَدًذ

ًماضی رٍی بذى بفالَ یا گاٍ ّای  1980در سال 

ٍحطی آغاس ضذ، گزافیتی واراى بزای هذت 

 "اثز"وَتاّی رٍی بذًِ حیَاًات هشارع 

وِ هَخب ضذ هزدم بزای حیاط ّا ٍ  !هیىطیذًذ

پس ًَیسٌذگاى  .سهیي ّای خَد حصار بىطٌذ

ى گزافیتی رٍی بذى گاٍّا ون ون اس وطیذ

هٌصزف ضذًذ ٍ دًبال گشیٌِ ّای خاللاًِ ی 

بسیاری اس ًَیسٌذگاى پزیطاى فىز،  .دیگز رفتٌذ

دًبال فزصت ّای ضغلی فزاتز اس ًماضی وزدى 

 .رٍی ٍاگي ّای هتزٍ رفتٌذ

خْاى ٌّز آهادُ ی پذیزش دٍبارُ ی ٌّز ًَضتي 

 .ضذ

ٍخِ بَد ت 1970یل ابِ خش گالزی تیغ وِ در اٍ

 1979در سال .بَد هثبت سیادی بِ ایي ٌّز ًطذ

 گالزیی بِ ّوزاُ LEE QUINONESبَد وِ 

در رم ایتالیا باس  Claudio Bruni دالل ٌّز

 !وزدًذ

هىاى بسیاری اس ًَیسٌذگاى بِ  1980درسال 

هذ ٍ  یگالزی ّا  ٍاستذیَّای ٌّزی  ّای هاًٌذ

ّدَم اٍردًذ تا افك دیذ خَد را گستزش  لباس

 .دٌّذ

گالزی ّای بعذ اس آًْا یىی اس هْن تزیي ایٌْا ٍ 

عَاهل گستزش ایي ٌّز بِ خارج اس وطَر اهزیىا 

داللْای ٌّز ارٍپا بسیار ًسبت بِ ایي . بَد است

ضَ ّای ضاهل .ٌّز خذیذ اضتیاق ًطاى دادًذ

ٍ خْاى بِ دًیای  ایداد ضذ ًماضی ّای گزافیتی

 .خَاًاى ًیَیَرن تبذیل ضذ

 :1985  -1982بقا  -5

هیالدی  80تا اٍاسظ دِّ ی  80اٍیل دِّ ی در 

خزیاى ًَ ظَْر گزافیتی بِ ضىل خیلی فشایٌذُ 

ٍ ! ای رٍ بِ ٍخاهت ٍ ًابَدی پیص هیزفت

سَ گزافیتی رٍ بِ فساد وطاًذُ  2هطىالت اس 

بزخی اس ایي هطىالت هزبَط بِ ضزایظ خَد ! بَد

خاهعِ ی ًیَیَرن بَد ٍ بزخی اس هطىالت خاظ 

 !فیتیخَد خزیاى گزا

وزان ٍ وَوائیي  _ جامعه آشفته نیویورک -1

وِ تاسُ ٍارد چزخِ ی لاچاق در آهزیىا ضذُ بَد 

ّوِ گیز ضذ ٍ ضْز رٍ اس درٍى هتالضی وزدُ 

تدارت هَاد هخذر رًٍك گزفتِ بَد ٍ باعث ! بَد

ضذُ بَد سالح گزم بزاحتی لابل دستزس باضذ ٍ 

ّویي باعث هیطذ خَ خیاباى ّای ًیَیَرن 

 !هتطٌح ضَد خیلی

عزم و اتحاد جدی برای نابودی کامل -2

لَاًیي سخت گیزاًِ خذیذی بزای  _ گرافیتی

حذف ٍ همابلِ خذی با گزافیتی ٍضع ضذ، وِ 

فزٍش اسپزی ّای رًگ را هحذٍد هیىزد ٍ هغاسُ 

داراى را هَظف هیطذًذ تا اسپزی رًگ بِ افزاد 

سال ًفزٍضٌذ ٍ اسپزی ّای رًگ  18ووتز اس 

خَد را در لفسِ ّای فلشی با لفل ًگِ داری وٌٌذ 

 ای دسدی اس هغاسُ ّن سخت تز وِ ایي وار را بز
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سبسٔبٖ حُٕ ٚ ٘مُ ٘یٛیٛرن ٚ ٔسئٛالٖ ! ٔی وزد 

ٔتزٚ ثٛدجٝ خیّی سیبدی رٚ ثزای ٔمبثّٝ ثب 

اس ٔحذٚدٜ ٞبی ٔتزٚ ! ٌزافیتی اختصبص داد

تؼذاد ! ٔحبفظت ثیشتز ٚ شذیذتزی ٔیشذ

! ٘یزٚٞبی پّیس ٔتزٚ خیّی ثیشتز اس لجُ شذ

دستزسی ثٝ ثسیبری اس ٔٙبظك ٚ ٘بحیٝ ٞبی ٔٛرد 

! ػاللٝ ٌزافیتی ٘ٛیس ٞب تمزیجب غیز ٕٔىٗ شذ

٘ذ وٝ ثسیبر ٘زدٜ ٞبی جذیذی ثزای ٔتزٚ ٌذاشت

اس ٘زدٜ ٞبی لجُ ثٛد ٚ  ٔمبْٚ تز ٚ پیچیذٜ

ٕٞچٙیٗ ٘زدٜ ٞبی تخزیت شذٜ را ثٝ سزػت 

 !دتزٔیٓ ٔیىزدٖ

ػشْ جذی ٚ ٔٙسجٓ ٚ خیّی لٛیی ثزای ٘بثٛدی 

ػٕز ٘مبشی ٞبیی وٝ ! وبُٔ ٌزافیتی فزاٞٓ شذ

رٚی ثذ٘ٝ ٔتزٚ ٞب ٚ در ٚ دیٛار ثٛدٜ اس چٙذ ٔبٜ ثٝ 

 (سزیغ پبن وزد٘ذ)چٙذ رٚس وشذ 

 !ٕٞٝ چیش ثزای ٔزي ٌزافیتی أبدٜ شذٜ ثٛد

وٝ تب  شذ٘ذ٘ٛیس ٞب ثب شزایغی رٚ ثٝ رٚ  ٌزافیتی

تؼذاد سیبدی ! ٔبٖ ٞٙٛس تجزثٝ ٘ىزدٜ ثٛد٘ذثٝ اٖٚ س

ٚ خیّی ٞبی  شذ٘ذاس ٌزافیتی ٘ٛیس ٞب دستٍیز 

دیٍز ٞٓ چٖٛ فىز ٔیىزد٘ذ وٝ دیٍز ٕ٘یتٛا٘ٙذ در 

اٖٚ شزایظ سخت ادأٝ ثذٞٙذ ٚ ثٙبثزایٗ دست اس 

أب ثسیبری دیٍز ثٝ راحتی  !ادأٝ دادٖ وشیذ٘ذ

یز أب ثٝ ٞزحبَ آٟ٘ب ٞٓ تحت تبث. دِسزد ٘شذ٘ذ

لزار ٌزفتٙذ،آٟ٘ب شزایظ جذیذ را ثٝ ػٙٛاٖ یه 

چبِش درن وزد٘ذ ٚ ػشْ خٛد را ثزای شىست 

ثب تٛجٝ ثٝ فمذاٖ ٔىبٖ  تمٛیت وزد٘ذ، پّیس ٔتزٚ

 تٟبجٕیرٚحیٝ ی ٚ وٕجٛد ٔىبٖ ثزای وبر، آٟ٘ب 

ٚ ادػبی ٔبِىیت ٘سجت ثٝ  پیذا وزدٜ ثٛد٘ذ

 .ٔحٛعٝ ٞبی ٔتزٚ داشتٙذ

یش جذیذی در ٌزافیتی ادػبی ٔبِىیت ٚ لّٕزٚ چ

ثٛد ٚ اِجتٝ خغز جذیذ وٝ تٟذیذشبٖ ٔیىزد 

ثغٛری وٝ اٌز یه . ٔتفبٚت ٘سجت ثٝ ٌذشتٝ

خغٛط  ٘ٛیسٙذٜ غیز ٔسّح ثزای ٘مبشی ثٝ 

ٔیزفت، ضزة ٚ شتٓ ٚ دسدیذٜ شذٖ ِٛاسْ  ٔتزٚ

 !٘مبشیش تمزیجب تضٕیٗ شذٜ ثٛد

ٞب ٚ یب crewدر ایٗ ثیٗ لذرت ثذ٘ی ٚ ٚحذت 

دار ٚ دستٝ ٞبی خیبثب٘ی ثٝ ثخش ػٕذٜ ی اس 

در تُٛ٘  ٔٛفمیت در ٌزافیتی تجذیُ شذ چزا وٝ

ٞب ٚ ٔحٛعٝ ی اعزاف لغبرٞبی ٔتزٚ درٌیزی 

ػالٜٚ ثز  ٔی ٌزفت، ٞبی ثشري ٚ افسب٘ٝ ای شىُ

درٌیزی ثیٗ خٛد  جًٙ ثب پّیس ٔتزٚ

٘ٛیسٙذٌبٖ ٞٓ ٚجٛد داشت وٝ ثٝ ایٗ ٞٙز ضزثٝ 

ٔیشد اس جّٕٝ ای ایٗ درٌیزی ٞب ٔیتٛاٖ ثٝ 

اشبرٜ  SEEN ٚ Tkid ثب Cope2درٌیزی 

 !وزد

  -1985مرگ سخت  -6
1989: 

ٌزافیتی در خغٛط ٔتزٚ ثٝ شىُ لبثُ تٛجٟی 

وٝ ٚاٌٗ ٞبی ٔتزٚ ثذِیُ ایٗ  وبٞش یبفت 

سزیغ تز در وبرٌبٜ ٞبی ٔخصٛص سزٚیس ٔی 

شذ٘ذ ٚ ایٗ شزایظ را ثزای آخزیٗ شّیه ثز 

آخزیٗ ٔٛج ثشري در  أب! ٘ٛیسٙذٌبٖ فزاٞٓ وزد

ٔتزٚ اتفبق افتبد جبیی وٝ  5ٚ  2خغٛط 

 ,WANE, WEN, DERO٘ٛیسٙذٌب٘ی ٔب٘ٙذ

WIPS, TKID , SENTO, CAVS, 
CLARK ٚ  M KAY ٜاس ٔبروز تً  ثب استفبد

ٔی سد٘ذ وٝ اغّت ثب رً٘ خیس ٚ رٚاٖ ا٘جبْ 

وٝ ایٗ سجه ٘یش یه اس ا٘ٛاع ٌزافیتی ثٝ .ٔیشذ

ثبتٛجٝ ثٝ .شٕبر ٔیزفت ٚ تب أزٚس ٞٓ وبرثزد دارد

ػذْ ٚجٛد رً٘ ٚ اسپزی ٚ ػذْ شجبػت ثزای 

وشیذٖ ٌزافیتی در الیٗ ٞبی ٔتزٚ، در ثیزٖٚ اس 

وز تً ٔیشد٘ذ تب ٚاٌٗ ٞبی ٔتزٚ ثب استفبدٜ اس ٔبر

ثزای ٔذت عٛال٘ی تزی ثبلی ثٕب٘ذ ٚ ایٍٙٛ٘ٝ 

 !عجیؼتب احتٕبَ ٌزفتبر شذٖ ٞٓ وٕتز ثٛد
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ایي تگ ّا توام تالش ّای کلی ایي ٌّر فقیر  

رٍزّای کِ ًَیسٌذگاى با غرٍر ٍ افتخار .ضذُ بَد

رفتِ  هذت طَالًیسبک خَد را هیکطیذًذ برای 

اگر ًَیسٌذگاى کِ در باال رکر ضذ ٍ چٌذ ًفر  .بَد

ًبَدًذ، هیتَاى گفت کِ ایي ٌّر در دیگر 

 !ًیَیَرک رسوا هردُ بَد

دست باال را  پلیس هترٍ 80در اٍاسط دُ ی 

بسیاری از ًَیسٌذگاى کٌار کطیذُ بَدًذ ٍ .داضت

اکثر خطَط بطَر .خطًَت فرٍ کص کردُ بَد

 !کاهل از ًَضتي آزاد ضذُ بَد

تا   -1989جنبش قطار پاک  -7

 !امروز

پلیس حول ٍ ًقل  1989هاُ هی  12در 

ٍ  بر گرافیتی را اعالم کردکاهل پیرٍزی  (هترٍ)

بر اثر یک سیاست توام ٍاگي ّای هترٍ کِ 

فرسَدُ ضذُ بَدى یا ٍاگي ّایی کِ قبال زیاد 

با ایي حال کِ رٍی آًْا گرافیتی کطیذُ ضذُ ٍ 

اها ٌَّز اثر آًْا کاهل از  پاک ضذُ بَدگرافیتی ّا 

را از خذهات  ُ بَدرٍی برخی ٍاگي ّا پاک ًطذ

ٍ ٍاگي ّای ًَ ٍ جذیذ جایگسیي  ًذبیرٍى برد

کرد، با ایي فکر کِ ّیچ ًقاضی گرافیتی دیگر 

اًجام ًخَاّذ ضذ ٍ ایي بَد تَلذ جٌبطی کِ بِ 

 !ضٌاختِ ضذُ بَد "جٌبص قطار پاک"عٌَاى 

در تفکر جٌبص قطار پاک ًَیسٌذگاى بر ایي 

بَدى یک عول تعریف بر "باٍرًذ کِ ًقاضی هترٍ 

دیَار، ٍاگي هاضیي ّای .است "گرافیتی کار

سٌگیي، اتاقکْای فَالدی ٍ بَم بِ ًَعی گرافیتی 

است برای ًَیسٌذُ ّا ، پس ایي  "فیک"

ًَیسٌذگاى حاضر بِ تسلین ضذى در ًبرد با 

  !پلیس هترٍ ًبَدًذ

 :قراضه ها

ٍاگي ّای فرسَدُ کِ از سیستن هترٍ خارج ضذُ 

جای در برٍکلیي فرستادُ  "قراضِ خاًِ"بَدًذ بِ 

با ٍجَد ایي کِ ایي قطار ّا برای ًابَدی  .ضذًذ

بسیاری از ًَیسٌذگاى را بِ  در اٍلَیت بَدًذ، ًظر

برخی فقط بخاطر گرفتي  .خَد جلب کردُ بَدًذ

یک عکس با ًام خَد رٍی بذًِ ی هترٍ ٍ یا زًذُ 

کردى خاطراتطاى رٍی ایي ٍاگي ّای فرسَدُ 

 !یتی هیکطیذًذگراف

 

آثارت را اجرا کي اگر چِ زیاد دیذُ ًطَد ٍ فقط »
 «.اٍلیي کساًی کِ با قطار سفر هی کٌٌذ ببیٌٌذ

 :لیست کَتاُ از ًَیسٌذگاى جٌبص قطار پاک

COPE2, SENTO TFP, POEM, YES2 
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ًقاشی ٍاگي ّای فزسَدُ ّیچ تْذیذی تزای 

تِ شوار ًوی رفت، اها دستِ ای اس  پلیس هتزٍ

پلیس ّای خزاتکار حول ٍ ًقل، تِ اهیذ ایي کِ 

شایذ در آًجا تتَاًٌذ تزخی اس ًَیسٌذگاى تحت 

پیذا کٌٌذ تِ هحل ًگِ داری یة ٍ هتَاری را غت

چَى احتواال تزخی ! قطارّای فزسَدُ هی رفتٌذ

اس ًَیسٌذگاى آًجا ّواى ّایی تَدًذ کِ رٍی 

 !قطارّای تویش ٍ ًَ ًیش گزافیتی کشیذُ تَدًذ

تا ّوِ ایٌْا تاس ّن ًقاشی کشیذى رٍی تذًِ ی 

 ٍاگي ّای فزسَدُ تزای ًَیسٌذگاى جذاب تَد

 :راه های جدید

. در خطَط هتزٍ خیلی هشکل شذُ تَدتوثیٌگ 

تٌاتزایي تزخی اس ًَیسٌذگاى هکاى ّای جذیذی 

یکی اس ایي ! جایگشیي کزدًذ دیذُ شذىتزای 

هکاى ّا تشرگزاُ ّا تَد، ّزچٌذ کِ تحزک قطار 

ّا را ًذاشتٌذ ٍلی رٍساًِ ّشاراى اتَهثیل اس آًجا 

 اس آغاس شزٍع ًقاشی در تشرگ راُ ّا. عثَر هیکزد

سًی، ٍ ًقاشی ّای سیاُ سفیذ ٍ ًقزُ ای  اهضا

رٍاج  straight letters آج ّا ٍ یا-تزٍ

اس آغاس کٌٌذگاى ًقاشی در تشرگزاُ ّای . داشت

 .تَدًذ  OE  ٍ P13  ًیَیَرک سیتی

  

 

 :جنبش خیابان نیویورک

ّوزاُ تا ایي جٌثش جذیذ، تسیاری اس ًَیسٌذگاى 

 اس ّاتزای اًجام کار رٍی دیَار قذیوی

ّوِ آًْا خیلی سیاد ٍ  ٍ آهذًذ تیزٍى تاسًشستگی

شْزک فعال تَدًذ  5ّوِ ! گستزدُ کار هیکزدًذ

ایٌثار  ل یکثار دیگز اس ّوِ پیشتاس شذ ٍاها تزٍکس

 !اس طزیق ًقاشی ّای هَرالش

پشت تام ّن یک هکاى جذاب تزای ًَیسٌذگاى 

تثذیل شذُ تَد، هخصَصا پشت تام ّایی کِ تلٌذ 

ٍدًذ ٍ اس داخل هتزٍ در خطَط تاال ًیش تز اس تقیِ ب

  .دیذُ هیشذًذ
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 _آن روی سکه_

بار دیگر کمی بٍ عقب  َیداجازٌ بد"
برگردیم ي ببىیم گرافیتی چگًوٍ از 

ویًیًرک بٍ خارج از آن محديدٌ راٌ 
یافت ي چگًوٍ فرَىگ وًشته بٍ 

 "!جُان دیکتٍ شد

 
 :جنبش جهانی

وًیسىذگبن گزافیتی آمزیکب بٍ کشًر َبی  80در ايایل دٍَ ی 

دیگز اريپب سفز کزدوذ تب بزای بذست آيردن محبًبیت بیه 

المللی گبلزی َبی َىزی ي َیپ َبپ بزگشار کىىذ َمیه 

َىز خیبببن َبی ویًیًرک را بٍ دیگز مىبطق مسئلٍ ببعث شذ 

 .جُبن راٌ پیذا کىذ

  !جًاوبن اريپب عبشق فزَىگ خیبببوی ویًیًرک شذٌ بًدوذ

ي فیلم  (Subway Art) بٍ اسم َىز متزي کتبة مبرتب کًپز

يیلذ »اس تًوی سیلًر ي َىزی چبلفىت ي فیلم « سبک جىگ»

بلىذ پزياسی اريپب پبیٍ ي اسبس  اس چبرلی آَزن بٍ« استبیل

. تبذیل شذ

 

 :جنبش ملی-انتقال

فیلم َب ي ! َیپ َبپ مىفجز شذ ي محبًبیت يحشتىبکی پیذا کزد 80در ايایل دٍَ ی 

ی راجع بٍ فزَىگ خیبببوُبی ویًیًرک سیتی سبختٍ میشذ کٍ بسیبر جذاة یمًسیقی َب

ی بزیک  یعىی رقصىذٌ!)شًوذ BBoy بًد َمٍ وًجًاوبن آمزیکبیی میخًاستىذ

آن سمبن خبرج اس شُز . َمٍ جب را گزفتٍ بًد MC , Breaker , Writer (دوس

ویًیًرک سیستم حمل وقل قطبر سیبدی يجًد وذاشت ، امب وًیسىذٌ َب میخًاستىذ 

فًالدی بکشىذ پس دستزسی بٍ قطبرحمل ي وقل یک  َبی سطح ایه وبمشبن را ريی

جىبش حمل ي وقل کبر دشًاری است امب پیذا کزدن ریشٍ جغزافیبیی  !َذف طبیعی بًد

خیلی سیبد ي گستزدٌ ( سبحل غزة) میتًان گفت کٍ در ایه جىبش وقشٍ ياست کبست 

  .بًدٌ است
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فرٌّگ ًیَیَرک سیتی بسرعت هَرد تقلیذ قرار گرفت 

 با کتاب ٌّری چالفٌت ٍ جیوس پریگف.ٍ فراگیر ضذ

Spray Can Art  جٌبطی در سراسر جْاى را ایجاد

ایي کتاب هثل یک کاتالیسٍر اضافی سرعت .کرد

  !اسپری را در سطح جْاى باال بردگسترش ٌّر 

هیالدی جٌبص گرافیتی در ارٍپا  80در اٍاخر دِّ ی 

ًسل دٍم ارٍپایی ! ضکل گرفت کِ خیلی ّن قَی بَد

 !ّایی کِ تحت تاثیر ٍ فیک آهریکایی ّا بَدًذ

اهریکا  ارٍپایی ّای تطٌِ بِ رًگ در زادگاُ ٌّر ،

ا قرار برایطاى بت ضذُ بَد ٍ ضذیذا تحت تاثیر اهریک

گرفتِ بَدًذ ٍ بوبیٌگی در ارٍپا رخ داد کاهال ضبیِ ٍ 

 !تحت تاثیر ًیَیَرک اهریکا

ًَیسٌذگاى آهریکای بِ ارٍپا سفر هیکردًذ ٍ حتی 

ارٍپایی ّا توام هخارج آًْا از جولِ بلیط َّاپیوا، 

اقاهت ٍ رًگ ایي ًَیسٌذگاى را بر عْذُ هیگرفتٌذ تا 

ایٌقذر سفر آهریکایی ّا  آًْا بِ ضْر ٍ کطَرضاى بیایٌذ،

بِ ایتالیا ٍ آلواى زیاد ضذُ بَد درست هثل ایي کِ از 

 !برکلیي بِ براکس سفر هیکردًذ

 

  :چاپ

 

 David عکاس ٍ ٌّرهٌذی بٌام 1980در اٍایل دِّ ی 

Schmidlapp  اٍلیي هجلِ گرافیتی بٌام International 

Graffiti Times  را هٌتطر کرد کِ از آى زهاى با تَجِ افسایص

عالقِ بِ گرافیتی بِ هرٍر بر تعذاد ایي هجالت ٍ ًطریات ًیس رٍز 

اها بسیاری از رایتر ّا یا ًَیسٌذُ ّای گرافیتی ! بِ رٍز اضافِ ضذ

بِ ایي ًطریات اًتقاد داضتٌذ ٍ آى را ٍسیلِ ی ًا هطرٍع برای 

یک رایتر ٍاقعی با قطار » :یذى بِ ضْرت هیذاًستٌذ ٍ هیگفتٌذرس

اها بِ ّر حال ایي هجلِ ّا بِ  «!بوبیٌگ هیکٌِ ًِ با هجلِ ّا

بخطی از فرٌّگ ًَضتي تبذیل ضذًذ ٍ راُ ارتباطی جاهعِ ی 

 !ضذًذ کِ ّوَارُ برای برقراری ارتباط تالش هیکرد

 

 :ویدیو

کارل ٍستَى گرافیتی  هیالدی 80در اٍاخر دِّ ی 

فعالیت هیکرد اقذام  SAN 2 رایتری کِ با اسن هستعار

سازهاى ٍ ایي اٍلیي ٍیذیَ ! کرد VideoGraf بِ تَلیذ

تَسط ًَیسٌذگاى گرافیتی  کطیذى یافتِ ضذُ از گرافیتی

بَد ٍ هذت کَتاّی پس از آى هجوَعِ ّای هطابِ تَسط 

 .دیگراى در سراسر جْاى تَلیذ ضذ
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 www.at149st.com : هنبع اصلی

این هقاله حاصل هاه ها و شاید هن سال ها تحقیق و پژوهش و 

با گرافیتی نویس های قدیوی اهریکا   149stگفت وگو سایت 

نوشتن »و هنچنین از هطالعه و جوع آوری اطالعات از کتابهای 

و  David Schmidlapp و   PHASE 2اثر «از زیرزهین

 شهر هترو سیستن در دیواری های نقاشی از زیبایی بررسی»

اثر « هنر هترو»استوارت و هوچنین کتاب  از جک« نیویورک

کتابی  149stسایت  .کوپر  بوده است  هارتا هنری چالفنت و

نیس هنتشر کرده که به صورت دقیقتر « گرافیتی نیویورک»بنام 

 به گرافیتی نیویورک پرداخته است

 

 

 

 

  

 :فضای سایبری

 ArtCrimes اٍلیي ٍب سایت هزتَط تِ ٌّز گزافیتی تا اسن 1994در سال 

تاسیس ضد ٍ چٌد سال تعد صدّا ًفز اس سز تا سز جْاى اقدام تِ تاسیس ٍب سایت 

ادارُ  ّای تیطتز اس جاًة تچِ ّای خاًگیایي ٍتسایت ! تا هَضَعات هطاتِ کزدًد

هیطد کِ ّزگش حتی ًشدیک قطار ّن ًطدُ تَدًد ٍ فقظ اس فضای اهي ایٌتزًت لذت 

 !هیثزدًد

الثتِ فضای سایثزی در تیطتز دیدُ ضدى رایتز ّا ًیش تاثیز سیادی داضت ٍ هاًٌد 

ظار داضت کِ ٍلی ًویتَاى اًت! سیستن هتزٍ عول کزد اها تا هزسی ّای خیلی تشرگتز

توثیٌگ در ایٌتزًت جای کار اصلی گزافیتی ًَیسی را تگیزد اها تِ ّزحال ایي فضای 

کِ اهزٍسُ ّن در گستزش ٍ اًتطار  تِ جٌثِ اس فزٌّگ ًَضتي تثدیل ضدهجاسی 

 !کارّای گزافیتی ًقص اساسی ایفا هیکٌد

http://www.at149st.com/
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. سرهب در ًیَیَرک ثیذاد هی کٌذ. است 1984دسبهجر سبل 

ثیش از شْرّبی دیگر  ٪٧٠هیساى قتل ٍ تدبٍز در ًیَیَرک 

هَاد هخذر ٍ  (Crack Epidemic) اپیذهی کرک. آهریکبست

هرد خَاًی ثِ ًبم ثرًْبرد . شْر را در زٌگبل خَد هی فشرد

یستگبُ هترٍ در تقبطغ ٍارد ا (Bernhard Goetz)گَئتس 

ٍ  هردی ثبریک اًذام ٍ سی. خیبثبى زْبردُ ٍ ّفذُ هی شَد

زٌذ سبلِ کِ شلَار خیي ثپب دارد ٍ ثبدگیری ًیس ثر تي کردُ 

زْبر هرد خَاى سیبُ پَست ثخشی از قطبر را ثرای خَد . است

قرق کردُ اًذ در حبلیکِ ثقیِ هسبفراى از ترس ثرخَرد ثب آًبى 

گَئتس ثی تَخِ ثِ . ّوِ در گَشِ دیگر ٍاگي ًشستِ اًذ

ردُ ٍ ّوبًدب هی ٍضؼیت، صٌذلی ًسدیک ثِ آًبى اًتخبة ک

یکی از سیبّپَستبى در حبلیکِ ثرخبستِ ٍ ثِ سوت اٍ . ًشیٌذ

حبل شوب زطَرُ؟ . حرکت هی کٌذ شرٍع ثِ صحجت هی کٌذ

ثالفبصلِ سِ خَاى دیگر ّن پشت سر اٍ ثراُ هی افتٌذ ٍ تقریجب 

گَئتس ثسیبر خًَسرد . گَئتس را در هحبصرُ خَد قرار هی دٌّذ

اّی؟ هرد خَاى سیبّپَست هؼطل زِ هی خَ٪ از اٍ هی پرسذ

گَئتس خَد را . دالر ثذُ ثِ هي ۵ًوی کٌذ ٍ ثالفبصلِ هی گَیذ 

. دالر ثذُ ۵گفتن ٪ اٍ دٍثبرُ تکرار هی کٌذ. ثِ ًشٌیذى هی زًذ

 ٣٨گَئتس دستش را در خیجش فرٍ هی ثرد ٍ یک کلت کبلیجر 

ثسرػت ثرق ٍ . لحظِ ای ّن تبهل ًوی کٌذ. ثیرٍى هی کشذ

ظبّرا . ّبرتبی آًبى را هَرد شلیک گلَلِ قرار هی دّذثبد ّر ذ

کیجی . خَرد ًوی کٌذثر "کیجی"گلَلِ ثِ یکی از آًبى ثٌبم 

گَئتس ثبالی سر اٍ رفتِ . رٍی زهیي ًشستِ ٍ التوبس هی کٌذ

ٍ ثسیبر خًَسرد هی گَیذ هثل ایٌکِ تَ ٌَّز سبلوی؟ ایٌْن 

ثرای ّویشِ کِ ثبػث گردیذ کیجی  راٍ گلَلِ ای  ؛یکی دیگر

هسبفراى در حبلیکِ در . فلح شَد ثِ سوت اٍ شلیک هی کٌذ

ثْت ٍ شَک ثسر هی ثردًذ ثب زشوْبی از حذقِ درآهذُ اٍ را 

در ّوبى حبل یکی از آًبى ترهس اضطراری قطبر . ًگبُ هی کردًذ

ثِ سوت در  ثب ایستبدى قطبر گَئتس ثِ آّستگی. را هی کشذ

یکی تًَل هترٍ گن هی خرٍخی حرکت کردُ ٍ در هیبى تبر

. شَد

زٌذ رٍز ثؼذ گَئتس . ایي هبخرا ثبزتبة گستردُ ای پیذا کرد

 هَضَع  "زریک هترٍ"خَد را ثِ پلیس هؼرفی کرد ٍ هبخرای 

رٍزًبهِ . رٍز رٍزًبهِ ّبی آهریکب ٍ ثِ خصَص ًیَیَرک گردیذ

ّب ثطَر ثبٍر ًکردًی ثِ تدلیل از هردی پرداختٌذ کِ سفیذ 

پَست ثَد ٍ در هقبثل سیبّبى کِ ّوَارُ هٌشبء خرم ٍ خٌبیت 

از  ،زْبر خَاى سیبّپَست! ثرخبستِ ثَدّستٌذ ثِ هقبثلِ 

ٍ هحبکوِ خٌدبلی (یکی از آًبى فلح شذ)هرگ ًدبت یبفتِ 

گَئتس ثبالخرُ ثِ ثرائت ٍی از کلیِ اتْبهبت ثِ غیراز حول 

داستبى زریک هترٍ سوجل رٍزّبی . غیرقبًًَی اسلحِ اًدبهیذ

کِ اپیذهی خرم ٍ خٌبیت  ییرٍزّب. تبریک شْر ًیَیَرک است

. در ثر گرفتِ ثَدشْر را 

در ایي هیبى شبیذ ثذتریي، کثیف تریي ٍ خطرًبکتریي هحل در 

ًیَیَرک ایستگبّْبی هترٍ ٍ قطبرّبئی ثَدًذ کِ هیلیًَْب ًفر 

از سَی دیگر سیستن فرسَدُ هترٍ . را در رٍز خبثدب هی کردًذ

رٍزی ًجَد کِ آتش سَزی در . ًیس هسیذ ثر ػلت شذُ ثَد

. یب در خبئی قطبر از ریل خبرج ًشَد سیستن ثَقَع ًپیًَذد ٍ

. در زهستبى ٍاگي ّب سرد ٍ در تبثستبى گرم ٍ ًفس گیر ثَدًذ

ثبج گیری در ایستگبّْب ٍ . شتٌذّیر یک از ٍاگي ّب تَْیِ ًذا

فرار از پرداخت پَل . در داخل قطبرّب اهری رٍزهرُ ٍ ػبدی ثَد

از ایي هیلیَى دالر در سبل  ٢٠٠ثلیط رایح ثَد ٍ سیستن هترٍ 

داخل ایستگبُ هی ثِ هردم از رٍی ًردُ ّب . ثبثت ضرر هی کرد

پریذًذ ٍ یب هبشیي ّب را از قصذ خراة هی کردًذ ٍ یکجبرُ 

. سیل خوؼیت ثذٍى پرداخت ثلیط ثِ داخل سرازیر هی شذ

ّر . ثَد گرافیتیاهب آًسِ کِ ثیش از ّوِ ثِ زشن هی خَرد 

سقف تب کف ٍ از  شش ّسار ٍاگٌی کِ در حبل کبر ثَدًذ از

ٍ رٍزی ًجَد کِ فیتی پَشیذُ شذُ ثَدًذ اداخل ٍ خبرج از گر

گرافیتی کبراى . ًقبشی ّبی خذیذ ثر رٍی ٍاگي ّب ظبّر ًشَد

ثب خَد در رقبثت شذیذ ثَدًذ ٍ گَیی خط هترٍ ثِ 

آى ًقش  .پرطرفذارتریي هحل ثرای رقبثت آًْب تجذیل شذُ ثَد

ر ثسرگ زیرزهیٌی ًیَیَرک ٍ ًگبرّب زْرُ ای غریت را در شِ

ایٌگًَِ ثَد ٍضؼیت شْر ًیَیَرک در دِّ . پذیذ آٍردُ ثَدًذ

. هیالدی ١٩٨٠

ٍضؼیت گَئی ثِ یک ًقطِ ػطف ًبگْبى  ١٩٩٠آغبز دِّ اهب ثب 

 آغبز گردیذ ٍ خرائن کَزک گرافیتیسیر ًسٍلی . ثرخَرد کرد
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در ایستگبّْبی . درصذ کبّص یبفت ۵۰هبًٌذ دسدی ٍ غیزُ 

دیگز اثزی اس آى ٍاگي ّبی پز  ١۹۹۰هتزٍ ثب پبیبى یبفتي دِّ 

 ۷۵ .ًجَدًقص ٍ ًگبر کِ سزتبسز پَضیذُ اس گزافیتی ثَدًذ 

ٍقتی گَئتش ثزای  ۶١۹۹در سبل . رصذ جزائن اس هیبى رفتِ ثَدد

جَاًی کِ فلج ضذُ ثَد ثِ  ،دٍم ثذلیل ضکبیت کیجیثبر 

هحبکوِ فزاخَاًذُ ضذ رٍسًبهِ ّب ٍ هزدم کوتزیي اعتٌبئی 

کِ ًیَیَرک اهي تزیي ثَد سهبًی  ،دیگز ثِ داستبى ٍی ًکزدًذ

. ثَدضْز ثشرگ آهزیکب ضذُ 

تب ًیوِ ایي دِّ جوعیت تبسُ ٍاردی ثِ ایي  ١۹۹۰اس سبل  اهب

کِ هسئَل ضزّ ٍ خجبثت ثَدًذ  ضْز ًیبهذًذ ٍ جوبعتی

ّیچکس در خیبثبى ّب . یکوزتجِ ثِ عشیوت جوعی دست ًشدًذ

ّوبى تعذاد . راُ ًیفتبد ٍ ثذ ٍ خَة را ثِ هزدم آهَسش ًذاد

افزادی کِ اسپزی ثِ دست ثز رٍی دیَارّبی ضْز ٍ یب ٍاگي ّب 

 ،دلیلیثِ اهب . ٌَّس در ضْز ٍجَد داضت گزافیتی هی کطیذًذ

ثِ ًبگبُ کزدًذ هی  قبًَى ضکٌیر تي اس کسبًی کِ دُ ّب ّشا

ثزخَرد ثیي یک  ۸۴١۹در سبل . دست اس عول خَد کطیذًذ

دالر حبدثِ ای  ۵هسبفز هتزٍ ٍ چْبر جَاى سیبّپَست ثز سز 

خًَیي آفزیذ ٍلی اهزٍس دیگز ٍقَع چٌیي حبدثِ ای هحتول 

چگًَِ ایي اتفبق افتبد؟ ثِ راستی . ًیست

ّبی اجتوبعی حبلت اپیذهی ثِ خَد  دیذُثزخی حکِ  ّوبًطَر

ًیش اس ّوبى قَاًیي تجعیت هی  ًْب، ًبپذیذ ضذى آًذهی گیز

در (Malcolm Gladwell)آًچِ کِ هبلکَلن گلذٍل . کٌذ

ثِ عٌَاى یکی  (The Tipping Point )"فًقطِ عط"کتبة 

اس عوذُ تزیي هختصبت یک اپیذهی اجتوبعی اس آى یبد هی 

. است(Power of Context) "قذرت هحتَای پیبم" ،کٌذ

هبًٌذ ثزای ضیَع ٍ ّوِ جب گیز ضذى یک پذیذُ اجتوبعی 

، ضزط اصلی ایي است کِ پیبهی کِ تبسُ اس جب کٌذُ گزافیتی

ثزخَردار ثبضذ کِ ثتَاًذ الیِ ّبی را ضذُ آى چٌبى قذرتی 

دقیقب ّوبى چیشی . هختلف اجتوبع را ثِ سزعت در ّن ًَردد

گزافیتی رٍضی ثَد سْل، . گزافیتی اس آى ثزخَردار ثَد کِ

ثزای اًتقبل پیبم هستقین ٍ ایي قذرت را داضت کِ گزافیتی 

. ًَیسبى را ثِ ضْزت ثزسبًذ

 

 قبًَى ضکٌیهیشاى  ١۹۹۰در دِّ لیکي ّوبًطَر کِ گفتِ ضذ 

ًگبّی سطحی . در توبهی ایبالت هتحذُ رٍ ثِ کبّص گذارد

یکی اس دالئل آى کبّص خزیذ ٍ فزٍش کزک ًطبى هی داد 

کِ در ثیي هعتبداى ٍ  ثَد(Crack Cocaine)کَکبئیي 

ٍضعیت . فزٍضٌذگبى هَاد، اًَاع جزائن را داهي سدُ ثَد

ظَْر کوپبًی ّب ٍ داغ . اقتصبدی ثطَر چطن گیزی ثْجَد یبفت

ضذى ثبسار ثَرس ٍ سز ثز آٍردى ّشاراى ضزکت جذیذ ثبسار کبر 

جوعیت رٍ ثِ پیز . را داغ کزد ٍ هیشاى ثیکبری کبّص یبفت

سبل کِ  ٢۴تب  ١۸راد در گزٍُ سٌی ضذى گذاضت ٍ تعذاد اف

ثِ آًبى ًسجت دادُ هی ضذ رٍ ثِ گزافیتی ٍ اکثز ثی قبًًَی ّب 

. کبّص گذارد

در دٍرُ . اهب هطبلعبتی کِ اًجبم ضذ هطلت را پیچیذُ کزد

قبًَى سهبًی کِ ًقطِ عطف ظبّز گزدیذ ٍ ثِ ًبگبُ هیشاى 

در جبهعِ رٍ ثِ کن ضذى گذاضت ٌَّس ٍضعیت  ضکٌی

در ٍاقع فقیزتزیي ثخص ّبی . دی ضْز ثْجَد ًیبفتِ ثَداقتصب

ضْز ًیَیَرک ثِ خبطز قطع کوک ّبی دٍلت ٍ خذهبت 

دریبفت  ١۹۹۰رفبّی ثذتزیي ضزثِ را در سبلْبی آغبسیي 

کن ضذى کزک حتوب عبهل هَثزی ثَدُ ٍلی هطبلعبت . کزدًذ

ًطبى داد کِ کبّص هصزف کزک سبلْب پیص اس ٍقَع ًقطِ 

ثِ اس طزفی آهبر ًطبى هی دّذ . غبس گزدیذُ ثَدعطف جزائن آ

، تعذاد جَاًبى در ١۹۸۰دلیل هْبجزت ّبی سٌگیي در دِّ 

علت اصلی (.ثلکِ ثیطتز ّن ضذ ،ًِ تٌْب کوتز ًطذ ١۹۹۰دِّ 

هْبجزت ّب ٍضع اسفٌبک اقتصبد در ضْزّبی کَچک ثَد کِ 

 اس ).هزدم در آرسٍی یبفتي کبر ٍ ًبى ثِ ًیَیَرک ّجَم آٍردًذ

طزف دیگز توبهی ایي عَاهل تبثیزات تذریجی در تغییز ضکل 

در ًیَیَرک کبّص جزائن ٍ خطًَت درحبلی کِ اجتوبع دارًذ 

. درست هثل یک اپیذهی. ًبگْبًی ٍ ثِ سزعت اتفبق افتبد

ثبیذ تَضیح دیگزی . ثٌبثزایي ثبیذ عبهل دیگزی در کبر هی ثَد

ًجَد هگز  ایي تَضیح چیشی. ثزای ایي ٍضعیت پیذا هی ضذ

 "پٌجزُ ضکستِ"تئَری 
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 Broken Windows theoryتئوری پنجره شکسته 

 (George Kelling)ٍ جَرج کلیٌگ (James Wilson)هحصَل فکزی دٍ جزم شٌبس آهزیکبئی ثَد ثِ اسبهی جوس ٍیلسَى 

اٍ یک . ، استبد داًشگبُ استٌفَرد، تجزثِ ای در حَسُ رٍاى شٌبسی اجتوبػی ثِ آسهبیش گذاشت(Phlilip Zimbardo)، فلیپ سیوجبردٍ 1969در سبل 

رّب کزد ٍ خَدرٍی دیگز را درست ثب ّوبى ٍضؼیت (Bronx, NewYork)ثذٍى پالک ثب کبپَت ثبس را در یک خیبثبى پزت در ثزًٍکس ًیَیَرک  یخَدرٍ

هبشیٌی کِ در ثزًٍکس ثَد، ظزف سهبى کوتز اس دُ دقیقِ هَرد حولِ قزار . قزارداد (Palo Alto,California)در پبلَآلتَ یکی اس هحالت ثزٍتوٌذ کبلیفزًیب 

اهب هبشیٌی کِ در پبلَ آلتَ رّب شذُ ثَد، ثیش اس یک ّفتِ دست ًخَردُ ثبقی . ٍضؼیت رّب شذُ ٍ پزت آى خیبثبى هَجت غبرت سزیغ هبشیي شذ .گزفت

چٌذ  تقزیجب در سهبى کَتبّی ٍ طی. در قذم ثؼذی سیوجبردٍ آسهبیش خَد را جلَتز ثزد، طَری کِ یکی اس شیشِ ّبی خَدرٍ را در پبلَآلتَ شکست. هبًذ

آًچِ جبلت ثَد، در . سبػت، ػبثزیي شزٍع ثِ ثزداشتي اشیب ٍ چیشّبی داخل خَدرٍ کزدًذ ثِ طَریکِ ایي ثبر کبهال توبم قطؼبت ٍ ٍسبیل هبشیي ثزداشتِ شذ

. ّزدٍ هَرد درصذ ثبالیی اس غبرتگزاى افزاد خطزًبکی ًجَدًذ

ایي ًظزیِ ثِ . رٌّوَى شذ۱۹۸۲ا ثِ طزح ٍ تَسؼِ ًظزیِ پٌجزُ ّبی شکستِ در سبل رهش ایي آسهبیش، دٍ استبد جزم شٌبس داًشگبُ ّبرٍارد، جَرج ٍ جی

آى ّب اػتقبد داشتٌذ کِ ثی تَجْی ثِ اخالل در ًظن ػوَهی ٍ اػوبل تخزیجی چَى . صَرت هقبلِ ای در ًشزیِ آتالًتیک هبًتلی تَسط ایي دٍ هٌتشز گزدیذ

حبکی اس ػذم تَجِ ثِ ثشّکبری ٍ جزاین کَچکی اسیي قجیل الِ، تخزیت اهَال ػوَهی، گذایی ٍ ٍلگزدی ًَشتي ٍ کشیذى اشکبل رٍی دیَارّب، ریختي سة

اگز یک پٌجزُ شکستِ ثذٍى تؼویز رّب شَد، هزدم ثِ ایي ًتیجِ هی رسٌذ کِ ثزای ّیچ . است ٍ هَجت هی گزدد سهیٌِ ثزای جزاین هْن تز فزاّن شَد

سپس آًکس کِ توبیل ثِ شکستي قبًَى ٍ ٌّجبرّبی اجتوبػی را دارد ثب هشبّذُ ثی تفبٍتی جبهؼِ ثِ ایي . ًیست کسی اّویتی ًذارد ٍ کسی هزاقت آى جب

دیزی ًوی پبیذ کِ شیشِ ّبی ثیشتزی شکستِ هی شَد ٍ ایي احسبس آًبرشی ٍ ّزج ٍ هزج اس خیبثبى ثِ . اهز دست ثِ شکستي شیشِ دیگزی هی سًذ

گز هی رٍد ٍ ثب خَد سیگٌبلی را ثِ ّوزاُ دارد اس ایي قزار کِ ّز کبری را ثخَاّیذ هجبسیذ اًجبم دّیذ ثذٍى آًکِ کسی خیبثبى ٍ اس هحلِ ای ثِ هحلِ دی

 .هشاحن شوب شَد



 گزافیتی در دائن تئَریسیي ّب

ی علی امانینوشته   

 

 

 

ن 
را

 ای
ی

یت
راف

ه گ
جل

 م

 

 

پٌجزُ ّبی شکستِ عٌَاى هی کٌذ  ًظزیِعجبرت سبدُ تز ثِ . 

کِ ًظبرت ٍ ًگْذاری هحیط ّبی شْزی در یک ٍظعیت 

خَة هوکي است اس خزاة کبری ثیشتز ٍ ّوچٌیي اس تشذیذ 

در ٍاقع هی تَاى گفت . جزم ّبی جذی تزی جلَگیزی کٌذ

 ثَدایي . ایذُ ای سبدُ اهب قذرتوٌذ پشت ایي هبجزا ّست

 ...ات را ثِ خَد جلت کزدتئَری اپیذهی جزم کِ ثٌبگبُ ًظز

در هیبى توبهی هصبئت اجتوبعی کِ گزیجبى ًیَیَرک را گزفتِ 

ثبج ًقبشی ّبی گزافیتی، ثَد ٍیلسَى ٍ کلیٌگ دست رٍی 

خَاّی ّبی کَچک در ایستگبّْبی هتزٍ، ٍ ًیش فزار اس 

آًْب استذالل هی کزدًذ کِ ایي . پزداخت پَل ثلیط گذاشتٌذ

هت ٍ پیبهی را ثِ جبهعِ هی کَچک، عالقبًَى شکٌی ّبی 

دّذ کِ ارتکبة جزم آساد است ّز چٌذ کِ فی ًفسِ خَد ایي 

حبال ٍقت آى ثَد کِ ایي تئَری در هزحلِ . جزائن کَچک اًذ

. عول ثِ آسهبیش گذاشتِ شَد

ثِ هذیزیت سیستن هتزٍ گوبردُ  ((David Gunnدیَیذ گبى 

تن هتزٍی شذ ٍ پزٍصُ چٌذ هیلیبرد دالری تغییز ٍ ثْجَد سیس

ثزًبهِ ریشاى ثِ ٍی تَصیِ کزدًذ کِ خَد . ًیَیَرک آغبس گزدیذ

فیتی ًکٌذ ٍ در عَض ثِ ارا درگیز هسبئل جشئی هبًٌذ گز

کلی در حبل اس ّن پبشیذى ثِ تصحیح سیستوی ثپزداسد کِ 

فیتی است کِ سوجل اس ّن اگز". اهب پبسخ گبى عجیت ثَد. ثَد

ثبیذ جلَی آًزا ثِ ّز ثْبئی  ،پبشیذُ شذى سیستن است

فیتی ااٍ هعتقذ ثَد ثذٍى ثزًذُ شذى در جٌگ ثب گز ".گزفت

توبم تغییزات فیشیکی کِ شوب اًجبم هی دّیذ هحکَم ثِ 

قطبر جذیذی هی گذاریذ اهب ثیش اس یک رٍس . ًبثَدی است

ًوی پبیذ کِ رًگ ٍ ًقبشی ٍخط ّبی عجیت ثز رٍی آى 

صٌذلی ّب ٍ داخل ٍاگي ّب  ًوبیبى هی شَد ٍ سپس ًَثت ثِ

گبى در قلت هحلِ خطزًبک ّبرلن یک کبرگبُ ثشرگ . هی رسذ

ٍاگي ّبئی کِ رٍی آًْب . تعویز ٍ ًقبشی ٍاگي ثز پب کزد

ثِ . گزفیتی کشیذُ هی شذ ثالفبصلِ ثِ آًجب هٌتقل هی شذًذ

دستَر اٍ تعویزکبراى سِ رٍس صجز هی کزدًذ تب ثز ٍ ثچِ ّبی 

کٌٌذ ٍ ّز کبری دلشبى هی خَاّذ  ًقبشیهحلِ خَة ٍاگي را 

 ثکٌٌذ ثعذ دستَر هی داد شجبًِ ٍاگي را رًگ ثشًٌذ 

ایي تزتیت سحوت سِ رٍس ثِ . ٍ صجح سٍد رٍی خط قزار دٌّذ

در حبلیکِ گبى در ثخش تزاًشیت . رفقب ثِ ّذر رفتِ ثَد

ًیَیَرک ّوِ چیش را سیز ًظز گزفتِ ٍیلیبم ثزتَى 

(WilliamBratton)  ِهتزٍی سوت ریبست پلیس ث

ثزتَى ًیش اس طزفذاراى تئَری پٌجزُ . ًیَیَرک ثزگشیذُ شذ

در ایي سهبى . شکستِ ثَد ٍ ثِ آى ایوبًی راسخ داشت

ًفز در رٍس ثِ ًحَی اس پزداخت پَل ثلیط هی  ١٧٠٫٠٠٠

اس رٍی هبشیي ّبی دریبفت صتَى هی پزیذًذ ٍ یب اس . گزیختٌذ

ٍر ثذاخل هی الی پزُ ّبی درٍاسُ ّبی اتَهبتیک خَد را ثِ س

در حبلی کِ کلی جزائن ٍ هشکالت دیگز در داخل ٍ . کشبًیذًذ

ثب اطزاف ایستگبّْبی هتزٍ در جزیبى ثَد ثزتَى ثِ هقبثلِ 

هسئلِ پزداخت ثْبء ثلیط ٍ جلَگیزی فزار هزدم اس ایي هسئلِ 

در ثذتزیي ایستگبّْب تعذاد هبهَراًش را چٌذ . کن ثْب پزداخت

ُ تخلفی هشبّذُ هی شذ فزد را ثِ هحط ایٌک. ثزاثز کزد

دستگیز هی کزدًذ ٍ ثِ سبلي ٍرٍدی هی آٍردًذ ٍ در ّوبًجب 

در حبلیکِ ّوِ آًْب را ثب سًجیز ثِ ّن ثستِ ثَدًذ سزپب ٍ در 

ّذف ثزتَى ارسبل یک . هقبثل هَج هسبفزاى ًگبُ هی داشتٌذ

پیبم ثِ جبهعِ ثَد کِ پلیس در ایي هجبرسُ جذی ٍ هصون 

هبشیي . لیس را ثِ ایستگبّْبی هتزٍ هٌتقل کزدادارُ ح. است

ّوبًجب اًگشت .  .ّبی سیبر پلیس در ایستگبُ ّب گذاشت

اس . ًگبری اًجبم هی شذ ٍ سَاثق شخص ثیزٍى کشیذُ هی شذ

ًفز یک ًفز اسلحِ غیز هجبس ثب خَد حول هی کزد کِ  ٢٠ّز 

 .پزًٍذُ خَد را سٌگیي تز هی کزد
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چبقَ ٍ اسلحِ ٍ ثؼضب قبتلی  ّز ثبسداضت هوکي ثَد ثِ کطف

هجزهیي ثشرگ ثسزػت دریبفتٌذ کِ ثب ایي . فزاری هٌجز ضَد

. جزم کَچک هوکي است خَد را ثِ دردسز ثشرگتزی ثیبًذاسًذ

اسلحِ ّب در خبًِ گذاضتِ ضذ ٍ افزاد ضزّ ًیش دست ٍ پبی خَد 

ّویٌغَر ثب افشایص . را در ایستگبّْبی هتزٍ جوغ کزدًذ

ی پلیس ٍ ثزخَرد سخت ثب گزافیتی کبراى، کٌتزل ضجبًِ رٍس

ػذُ ای اس اسپزیچی ّب فؼبلیت خَد در خغَط هتزٍ را قظ 

کزدًذ ٍ تؼذادی ًیش کِ ثز اداهِ ی کبرضبى هصز ثَدًذ دستگیز 

خغبئی دردسز ثشرگی هی تَاًست در پی  کوتزیي. ضذًذ

. داضتِ ثبضذ

درخَاست . پس اس چٌذی ًَثت جزائن کَچک خیبثبًی رسیذ

ل سز چْبر راُ ّب ٍقتی کِ هبضیي ّب هتَقف هی ضذًذ، پَ

هستی ٍ جزائوی اس ایي قجیل کِ ثسیبر پیص پب افتبدُ ثِ ًظز 

تش جَلیبًی ٍ ثزتَى ثب . هی رسیذًذ هَجت دردسز فزد هی ضذ

استفبدُ اس پٌجزُ ضکستِ ایي ثَد کِ ثی تَجْی ثِ جزائن 

کِ  کَچک پیبهی است ثِ جٌبیتکبراى ٍ هجزهیي ثشرگتزی

هقبثلِ ثب ایي جزائن ؛ جبهؼِ اس ّن گسیختِ است ٍ ثبلؼکس

کَچک ثِ ایي هؼٌی ثَد کِ اگز پلیس تحول ایي حزکبت را 

ًذاضتِ ثبضذ پس عجیؼتب ثب جزائن ثشرگتز ثزخَرد ضذیذتز ٍ 

. جذی تزی خَاّذ داضت

در کتبثْبئی کِ تَسظ رٍاًطٌبسبى هحبفظِ کبر ثِ رضتِ تحزیز 

درآهذُ اس ضکست پذر ٍ هبدرّب ٍ هحیظ هذرسِ در آهَسش 

ارسش ّبی اخالقی ثِ ثچِ ّب ثِ ػٌَاى ػبهلی در ثبر آٍردى 

ایي رٍسّب صى را ّویٌغَر . ًبٌّجبری ّبی رفتبری یبد هی ضَد

. فزد هی داًٌذ ٌّجبرضکٌبًِدرصذ هقصز در رفتبر ۵۰تب حذٍد 

تئَری پٌجزُ ضکستِ ّیچ یک اس هَارد فَق را اًکبر ًوی کٌذ 

ثلکِ هی گَیذ افزاد ّز اًذاسُ ّن کِ ضزٍر ثبضٌذ ًسجت ثِ 

ایي . هَقؼیت ٍ آتوسفزی کِ در آى قزار هی گیزًذ حسبس اًذ

جَّ هی تَاًذ آًْب را ثِ سوت گًَِ ای اس ثزداضت سَق دّذ کِ 

ثبتغییز . ُ اهزی هجبس ضوزدُ هی ضَداقذام ثِ ػول تجْکبراى

 .ایي فضب خصیصِ ّبی هٌفی ٍادار ثِ ػقت ًطیٌی هی ضًَذ

اهب قلت ایي ًظزیِ ایٌجبست کِ ایي تغییزات السم ًیست 

ثٌیبدی ٍ اسبسی ثبضٌذ ثلکِ تغییزاتی کَچک چَى اس ثیي 

ثزدى گزفیتی ٍ یب جلَگیزی اس تقلت در خزیذ ثلیظ قغبر هی 

ع ٍ ًبگْبًی ٍ اپیذهیک را در جبهؼِ ثَجَد تَاًذ تحَلی سزی

ثٌبگبُ جزائن ثشرگ را ًیش ثغَر ثبٍر ًکزدًی کبّص  ٍآٍردُ 

ایي تفکز در سهبى خَد پذیذُ ای رادیکبل ٍ غیز ٍاقؼی . دّذ

اهب سیز تحَالت، درستی ًظزیِ ٍیلسَى ٍ . هحسَة هی ضَد

. کلیٌگ را ثِ اثجبت رسبًذ
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پس اس آى ثحث ّبی سیبدی در علَم اجتوبعی ٍ هجبهع 

ایي تئَری ثِ عٌَاى یک اًگیشُ ثزای ٍ رفتِ عوَهی درگ

ایي . اصالحبت در سیبست جٌبیی ثِ کبر گزفتِ ضذُ است

یکی اس اًتقبدّبیی کِ ثز ایي . ًظزیِ هٌتقذاى سیبدی ًیش دارد

ًظزیِ ٍارد هی کٌٌذ دخبلت ثیص اس حذ، ّوزاُ ثب سخت 

ّوچٌیي افشایص . گیزی پلیس ًسجت ثِ ضْزًٍذاى است

ادُ پلیس اس قذرت، هَجت ًبرضبیتی هَارد سَءاستف

ضْزًٍذاى ٍ ًْبیتبً رٍدررٍیی آًْب ثب دٍلت را در پی خَاّذ 

داضت، در حبلی کِ ضزٍرت ّوکبری هزدم در هجبرسُ هَثز ثب 

. جزم در یک کطَر، ّوَارُ اهزی اجتٌبة ًبپذیز است

ثب ایي ٍجَد در تْزاى ًیش ثِ ًظز هی رسذ هسَالى حکَهتی 

خصَصب در . ُ ّطتبد ًیَرک ثْزُ هی گیزًذدُتئَری اس ایي 

طَری کِ اهزٍس دٍام کبرّب اس چٌذ ّفتِ ٍ , ثزخَرد ثب گزافیتی

اهب آیب . ثِ چٌذسبعت رسیذُ, چٌذ هبُ در سبل ّبی گذضتِ

 
 

 

ٍاقعب گزافیتی یک ًبٌّجبری اجتوبعی است؟ آیب ٍاقعب ًیبسهٌذ 

چٌیي ثزخَرد ّبیی هی ثبضذ؟ آیب در ثزخَرد ثب قبًَى ضکٌی 

ّبی دیگز ًیش ّویي هقذار جذی ٍ هصون ّستٌذ؟ 

پبسخ ّزچِ کِ ثبضذ ثبیذ ایي را ثذاًٌذ کِ گزافیتی در ًیَیَرک 

ًیش ثز خالف سبیز قبًَى ضکٌی ّبی خزد دیگز کِ ثِ ضذت 

اس هیبى ًزفت ٍ رفتِ رفتِ پس اس آى سبلْبی , کبّص یبفتٌذ

.  تبریکص دٍثبرُ ّوِ گیز ضذ

چیشی کِ ّوَارُ ثَدُ ٍ ّست ایي است کِ یک گزافیتی 

یچ قبًًَی تحت سیستن پیزٍی ًوی کٌذ آرتیست ٍاقعی اس ُ

ٍ ایي است راس پبیذاری . ثلکِ ّوَارُ قَاًیي خَدش را دارد

... گزافیتی 

ضْیز ضْیذ ثبلث تحلیل گز سیبسی ٍ رٍسًبهِ ًگبر : ًَیسٌذُ

هقین کبًبدا 

علی اهبًی : ٍیزایص ٍ ثبسًَیسی
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 مختصری بر استنسیل گرافیتی

 

RUN-  در کٍ میطًد گفت َىزی اثز وًعی تٍ خیاتاوی َىز 

 سز َا، گالزی مساجذ، ، کلیساَا.  مًسَا  رسمی َىزی اثار مقاتل

 .اوذ تزيردٌ

 فعالیت خًدجًش ي پىُاوی صًرت تٍ خیاتاوی َىزمىذان 

 مًارد اغلة در ي میکىىذ امضا مستعار وام تا را خًد اثار ي میکىىذ

 .میماوذ  تاقی پًضیذٌ راس یک َماوىذ ًَیتطان

 تٍ ي است خیاتاوی َىز َای مجمًعٍ سیز اس  یکی ویش استىسیل 

 ي دیًاری کاغذ ي دکًر تشئیه تزای امزيس کٍ است ضاتلًن  معىی

 ي کًچٍ دیًار ريی تز کًچک َای کار کسة تثلیغات حتی یا

 استىسیل تا ای عمذٌ تفايت  يلی میطًوذ دیذٌ ضُز خیاتان

 .داروذ است خیاتاوی َىز اس ای ضاخًٍ سیز کٍ گزافیتی

 یا عکس اس استفادٌ تا َىزمىذ استىسیل کزدن درست تزای

 غیزٌ ي کاغذ ، تعلق.  مقًا ريی تز را خًد وظز مًرد طزح  وقاضی

 یا روگ ي قلمً تا دیًار ريی ضاتلًن دادن قزار تا ي میذَذ تزش

 .کىذ می پیادٌ دیًار ريی را وظز مًرد طزح اسپزی

 َای الیٍ صًرت تٍ گاٌ ي الیٍ تک صًرت تٍ گاٌ َا استىسیل 

 استفادٌ ي تیطتز تصزی عمق ایجاد تزای کٍ میطًوذ دیذٌ متعذد

 میکىىذ، استفادٌ الیٍ چىذ َای استىسیل اس متىًع َای روگ اس

 مسائل تٍ ، اجتماعی ، سیاسی مًضًعات تٍ سثک ایه َىزمىذان

 ي سیاست اس دير ي پزداسوذ می اثزضان سیثایی تٍ فقط یا ريس

 .تزوذ می تُزٌ َىز ایه اس اجتماع

 

john fekner 

 آمزیکا در ۱۹۶۰ ٔدٍَ در گزافیتی استىسیل ايلیه

 کٍ تًد َىزمىذاوی ايلیه اس  یکی فکىز جان ي  ضذ آغاس

 . دَذ وطان عمًم تٍ تا آيرد خیاتان تٍ را خًد َىز

 

blek le rat 

 کٍ تًد آرتیستی ايلیه ي است جُان گزافیتی استىسیل پذر رت لٍ تلک

 اس کٍ ضذ دیذٌ پاریس دیًارَای ريی َایص استىسیل ۱۹۸۱ سال

 کٍ تًد  کسی ايلیه اي تًد، گزفتٍ الُام ویًیًرک َای آرتیست گزافیتی

 تىُا کٍ تًد مًش اي وماد ي میذاد اوجام  ياقعی اتعاد در َایی استىسیل

  .میطًد محسًب ضُز در آساد مًجًد
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 باال تکثیز قابلیت ٍ عول سزعت دلیل بِ ّا سال  طی

 ایي بِ رفتِ رفتِ دًیا جای  ّوِ در سیادی ٌّزهٌذاى

 ٍ ایٌتزًت طزیقِ اس ٍ آٍردًذ رٍی خیاباًی ٌّز ٔشاخِ

 اس ٍ شذًذ هی هزتبط ّن بِ ّا ٍبالگ ٍ ّا ٍبسایت

 خبز با دیگز کشَرّای اتفاقات ٍ رٍساًِ اخبار

  هْوی ًقش اجتواعی ّای شبکِ ٍ ایٌتزًت. شذًذ هی

 سیزا است داشتِ خیاباًی ٌّز اثار آهذى بَجَد در

 هیشًَذ پاک سزعت بِ خیاباًی ٌّزهٌذاى ٌّزی آثار

 در بشز بقاء توام بزای هیتَاًذ عکس یک  ٍلی

  .بواًذ  باقی هجاسی ّای شبکِ ٍ ایٌتزًت

 

nick walker . banksy 

 است دًیا ٌّزهٌذاى تزیي هعزٍف اس  یکی ٍاکز ًیک

 صَرت بِ ٌّذ فیزی ٍ استٌسیل اس ۱۹۸۰ ٔدِّ کِ

 طٌش دارای اٍ کارّای ٍ است هیکزدُ استفادُ تلفیقی

 کِ کٌذ هی دًبال را اجتواعی ٍ سیاسی هعٌای ٍ

 ٍ اٍ اس بٌکسی ًیش ّا بعذ دارد، بسیاری طزفذاراى

 داد، اداهِ را سبک ایي ٍ پذیزفت تاثیز رت لِ بلک

 بٌکسی خیاباًی ٌّزهٌذ تزیي هعزٍف اکٌَى ّن

 .است
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 above 

 ۱۹۹۰ ٔدٍَ کٍ است  آمزیکایی َىزمىذان اس  یکی اباي

 آثاری دویا کشًر ۶۰ باالی ي است کزدٌ کار بٍ آغاس

 معاوی ویش اي کارَای ي است گذشتٍ  باقی خًد اس

 .کىذ می دوبال را سیاسی محکم

 

dot dot dot 

 ٔدٍَ اس کٍ است  َایی آرتیست اس  یکی دات دات دات

 ي میذاد اوجام گزافیتی ايایل ي کزد کار بٍ آغاس ۱۹۹۰

 تاثیز اس  یکی ي کزد آغاس را استىسیل ۲۰۰۷ اس

  .است وزيص کشًر َای ارتیست گذارتزیه

 

C215 

 سال ۲۰ کٍ سبک ایه َىزمىذان اس  یکی ۲۱۵سی

 کشًرَای اکثز در است فزاوسٍ اَل ي دارد فعالیت

 ي روگُا  اس اي ، است گذشتٍ جا بٍ را خًد اثز دویا

 کٍ مًضًعاتی ي کىذ می استفادٌ بسیاری َای الیٍ

 ساالن کُه یا َا بچٍ مثل َایی آدم کىذ می استفادٌ

  سوذگی مزدم بیه کٍ َستىذ گذایان ي خاوماوان بی ي

 .ومیذَذ وشان تًجٍ آوُا بٍ  کسی  يلی میکىىذ
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 ما کشور در استنسیل

 هضاهیي با وِ هیگزدد باس اًمالب سهاى بِ ایزاى در استٌسیل آغاس

 ّوچٌاى وِ بست  شْزًمش ّای دیَار رٍی دٍلت ضذّ ٍ سیاسی

 هثل جوالتی گاُ ّا استٌسیل ایي.  است هاًذُ  بالی  آى  بمایای ًیش

 یا ٍ هیشذ اًجام خَاًا  فًَتی با وِ بَد شاُ بز هزي یا اوبز الّلِ

 هحبَب اًمالبیَى ّای چْزُ یا اهام اس باال وٌتارست با تصاٍیزی

 فیلوْای ّای تعلك رٍی ّا استٌسیل ایي اٍلات  بزخی وِ بَد هزدم

 ًَیسی دیَار بزای خَد خَى اس ّا  بعضی. هیشذ بزیذُ رادیَگزافی

  بزخی. هیىزد ٔالما بیٌٌذُ بِ بیشتزی تاثیز وِ هیىزدًذ استفادُ

 ّن رٍی ّای شعار اس سزشار هْیج ّایی هشك سیاُ هاًٌذُ ّا دیَار

  .بَدًذ گزفتِ لزار ّن وٌار در تصاٍیز ٍ ّا استٌسیل ٍ ًَشتِ

 در را گزافیتی استٌسیل اًمالب اس بعذ وِ وساًی اٍلیي اس یىی

 رفتِ وِ وزد وار بِ اغاس( الَى)  تٌْا هستعار ًام با وزد اغاس ایزاى

 ٍاى وی سی ، َّدان هاًٌذ پیَستٌذ اٍ بِ دیگزی ٌّزهٌذاى رفتِ

 . گزیي لیذی ، ًیه اٍلذ ، سالَهِ ، هگَی ،

 

icy and sot 

 سال اس هیىٌٌذ  سًذگی ًیَیزن در حاضز حال در وِ تبزیشی بزدار دٍ

 حمَق هیىٌٌذ وار وِ هَضَعاتی ٍ وزدًذ آغاس را گزافیتی استٌسیل ۲۰۰۶

 .است سیاست ٍ اجتواع عذالت، ، بشز

 ۳۰ اس بیشتز اهزٍس بِ تا ٍ بَد ۲۰۰۸ سال آًْا اًفزدی ًوایشگاُ اٍلیي 

 ، آهزیىا ، ایزاى: جولِ اس هتعذد وشَرّای در اًفزادی ٍ گزٍّی ًوایشگاُ

 ٌّزهٌذاى جولِ اس بزادر دٍ ایي. اًذ گذشتِ ًوایش بِ  ًزٍص ، چیي ، آلواى

 هتاثزتزیي ٍ اًذ دادُ اختصاص خَد ٌّز بِ را خَد  سًذگی وِ ّستٌذ  فعالی

 ایي بِ بیشتزی افزاد شذًذ باعث وِ اًذ بَدُ سهیٌِ ایي در  ایزاًی ٌّزهٌذاى

 .بگذارًذ لذم شاخِ

 

 به امروز توان می که دیگری های آرتیست از

جهان  گرافیتی استنسیل های عنوان بهترین

   :برد نام

Snik , finbar Dac ( findac) , zabou , E 

L K , 

 martin whatson , shepard fairey , 

stinkfish , JPS 

... , jef  Aerosol , ortica noodles 
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ill 

 آثار محتًای کٍ کرد کار بٍ آغاز ۲۰۱۲ سال از کٍ دیگری تبریسیٍ َىرمىذ

 سبک. است اجتماع ي سیاست ي خفقان ساوسًر، ، بطر مغسی ضستطًی اي

 قابل َایص کاراکتر خاظ استایل خاطرٌ بٍ  راحتی بٍ ي پخت اي کاری

 .است ضىاسایی

 

MAD 

 سًت اوذ آیسی از بعذ کٍ تبریسی َىرمىذان جملٍ از

 ٔدربارٌ اي کارَای ي کرد آغاز را گرافیتی استىسیل

 بٍ طىس مقذاری کٍ است سیاست ي اجتماع مسائل

 ارتباط مخاطب با خًد خًدی بٍ اي َىر دارد، َمراٌ

 .است برخًردار صذاقت ي ريح از ي کىذ می برقرار

 

Nafir 

 در بسویذ قذم کٍ تُران ضُر در ي است دیًار درين  فریادی وفیر

 کٍ ومادی میطًد، دیذٌ ياستیکرَایص  استىسیل ضُر کىار گًش

  ایراوی فرَىگ از طرحی با کٍ است ای پرياوٍ کىذ می استفادٌ وفیر

  آن بٍ وفیر کٍ مًضًعاتی .است ضذٌ پر اسلیمی قالب در

 ي زوان ، کًدکان ، تىُایی ي درد از جذی مضامیه پردازد می

 .است اجتماع
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Black Hand 

 ّای شبکِ در  ایراًی بٌکسی عٌَاًِ بِ اٍ دارد، فعالیت پایتخت در سیاُ دست

 ٔعالقِ سیاُ دست آًکِ دلیل بِ است شذُ ًاهبردُ رٍزًاهْا ٍ هجالت ٍ هجازی

 .دارد  بٌکسی هَضَعات ٍ باال ،سرعت سبک بِ شذیذی

 ، سیاست ، اجتواع هسائل کٌذ هی اًتخاب کارّایش برای کِ هَضَعاتی 

 ٍ گالری ٍ هخالف اٍ. است سکسیسن ٍ هیذّذ رٍی خاٍرهیاًِ در کِ  هسائلی

 .دارد را ٌّری اثار دیذى حق عوَم دارد عقیذُ ٍ است ّا ًوایشگاُ

 

 ٔشاخِ ایي ٍارد زیادی ٌّرهٌذاى اخیر سالْای  طی

  شذًذ خیاباًی ٌّر

Frz, , Taha , moorche , RUN , mr. 

killuminati , Rash , metz , Geo, worm 

brain  

 .دارًذ فعالیت اهرٍزُ دیگر ّای  خیلی ٍ

 ٌّجارّای هعوَالى ایراًی ٌّرهٌذاى هَضَعات

 پیراهَى دًیای ٍ سیاست ٍ هردم هشکالت.  جاهعِ

 . باشٌذ اگاُ اى بِ بایذ هردم ی ّوِ کِ چیسی است

 



 چبلص جذیذ دس گشافیتی ایشاى

 احمدرضا بیدگلیی نوشته 
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 جدید چالش

 گرافیتی ایران در

دس دًیبی ٌّش صیش صهیٌی ٍ _ احوذسضب ثیذگلی 

خیبثبًی ثبتَجِ ثِ ایي وِ سسبًِ ّبی لَی ٍ هعتجش 

ووتش ٍجَد داسًذ هخبطت سخت تش هیتَاًذ آگبّی 

ٍ ضٌبخت دسست اص آًچِ وِ عاللِ هٌذ ثِ دًجبل 

ّویي ! وشدى آى ّست یعٌی ٌّش خیبثبًی پیذا وٌذ

هیطَد وِ افشادی وِ وبسّبیطبى اصال هَلفِ ّب ٍ 

ی الصهِ ی ٌّش خیبثبًی سا ًذاسد دس ایي فبوتَس ّب

ّش سٍص ثیطتش اص لجل دیذُ  هیبى هطشح هی ضًَذ ٍ 

هتبسفن وِ ثبیذ ثگَیین سشعت تىثیش ٍ ! هی ضًَذ

ًیض ثسیبس ثبالست چشا وِ  ّب"ٌّشهٌذًوب"سضذ ایي 

ثیفىشاًِ ٍ غبلجب فمط ثب یه اسپشی هطىی ٍ یه 

فتٌذ ٍ عىس سادیَلَطی ضبثلَى ضذُ دس ضْش سا هی ا

ثب ووتشیي فىشی ثیطتشیي سد سا اص خَدضبى ثش جبی 

ٍ ثعذ ثب اًتطبس ایي آثبس ثی هحتَا ، پَچ ٍ ! هیگزاسًذ

! سطحی دس فضبی هجبصی ثب ّطته ٌّش

خَدضبى سا ثِ ایي جشیبى ! ٍ گشافیتی! ٌّشخیبثبًی

ٍصل هیىٌٌذ ٍ هشدم ثی اطالع دًجبل وٌٌذُ آًْب هی 

 !ضًَذ

، ضذیذا دسدًبن است  ایي هسئلِ دسدًبن است

اثبسضبى  ٍلتی وِ هی ثیٌی ٌّشهٌذاى ٍالعی خیبثبًی

دس ال ثِ الی ایي ّوِ ّجَیبت ٍ سشٍصذای الىی 

 ! ووتش دیذُ هیطَد

ٌّشهٌذاى ٍالعی خیبثبًی اگش سایتش ثبضٌذ وِ ثشای 

خلك یه اثش هذت ّب ٍلت صشف  طشاحی هیىٌٌذ ، 

 ّضیٌِ ثبالیثِ تعذاد صیبدی اسپشی ًیبص داسًذ وِ 

اسپشی ّبیطبى ّن ثِ وٌبس ، ثشای خلك یه اثشضبى 

سٍی دیَاس ًیبصهٌذ ٍلت وبفی ّستٌذ وِ ثتَاًٌذ ثب 

آسَدُ خبطش وبسضبى سا اًجبم دٌّذ پس ًبچبس 

ّستٌذ ثِ وبًبل ّب ٍ هىبى ّبی پشت ٍ دٍس اص 

 دستشس سجَع وٌٌذ وِ ثشای عوَم هشدم ّن لبثل

 

ٍ ٌّشهٌذاى استٌسیل وبس ٍالعی وِ  !دیذى ًیست

غبلجب ثب دغذغِ ّبی اجتوبعی ٍ گبّب سیبسی فعبلیت 

هیىٌٌذ ّشچٌذ وِ ثشای خلك آثبسضبى سٍی دیَاس دس 

اوثش هَالع ثِ هذت صهبى ووتش ٍ ّضیٌِ ووتشی 

ًسجت ثِ سایتش ّب ًیبص داسًذ ٍ ساحت تش اص آًْب 

س ّش هىبًی ثِ ًوبیص ثگزاسًذ هیتَاًٌذ ٌّشضبى سا د

اهب دس ًْبیت آثبسضبى ثب ایذُ ّبی ًبة ٍ رّي خاللی 

وِ داسًذ آهیختِ هیطَد وِ ّویطِ پیبهی ثشای 

ثب احتشام ثِ ّوِ ٌّشهٌذاى  ، جبهعِ دس ثش داسد

ٍالعی ایي عشصِ ثطَس هثبل اثش هعشٍف ٌّشهٌذ 

دس هَسد ثحشاى اة سا ثخبطش ثیبٍسیذ  "طئَ"خیبثبًی 

تب سبل ّب ثِ عٌَاى یه اثش فَق العبدُ ی  وِ

خیبثبًی ثبصتبة خجشی داضت ٍ اص طشفی دیگش ایي 

 !اثش اص حیثیت ٌّش ًبة خیبثبًی ًیض دفبع هیىشد

ّشچٌذ وِ وویت ّن ًمص هْوی دس ثبال آهذى 

ٌّشهٌذ خیبثبًی داسًذ اهب ایي ویفیت است وِ فشد سا 

سٍصّب هَضلی وِ ایي ! ٌّشهٌذ هی وٌذ ٍ ًِ وویت

ٌّش استٌسیل ایشاى سا ٍاسد یه چبلص وشدُ است 

خلك استٌسیل ّبی ثی هحتَا ٍ هتعذد اص جبًت 

تىٌیه ٍ ضىل ظبّشی ٍ  ثشخی افشاد است ٍ چَى

 "وبهال ضجیِ ثِ "آثبس پَچ ٍ ثی هحتَا"سجه ایي 

ی سبثك ثَدُ است "استٌسیل ّبی ٍالعی ٍ ثب هحتَا

فبًِ پس طجیعی است وِ هخبطت ون اطالع هتبس

ٍ ّویي ! لبدس ثِ تطخیص ایي دٍ دستِ اص ّن ًجبضذ

هیطَد وِ خبلمبى ایي دستِ ی ًَ ظَْس دس 

 !یه چْشُ هیطًَذ استٌسیل ون ون دس ایي عشصِ

 

هطىل خَضجختبًِ دس صهیٌِ ی گشافیتی ًَیسی  ایي

ووتش است چشا وِ ّش سایتش وبسش اص صیجبی ثصشی 

د دس ّوبى ًگبُ اٍل هطخص است اهب ثشخَسداس ثبش

دس سجه استٌسیل وبس ووی هتفبٍت است ٍ آثبس 

اگش گبّی اص صیجبی ثصشی خبصی ّن ثشخَسداس 

وبفی ًجبضذ آى پیبم ٍ خبلمیت ًْفتِ دس اثش ثِ اًذاصُ 

هتبسفبًِ دس ایي چٌذ هبُ ! وبس سا اسصضوٌذ هی وٌذ

گزضتِ فشدی وِ خَد سا ٌّشهٌذ خیبثبًی هی داًذ 

ثخبطش وثشت وبسش تَجْبت سا تب حذی ّن ثِ خَد 

 ثیص گزضتِ سبل دس وِ هیىٌذ ادعب ٍا جلت وشدُ،

آثبسی وِ . است گزاضتِ جبی ثِ خَد اص اثش ّضاس اص

! غبلجب ثب ضبثلَى ّبی ته الیِ ، طشح ّبی سبدُ

ٍ ضجیِ ثِ ّن وِ اوثشا ثذٍى ّیچگًَِ پیبم !  تىشاسی

خبصی ّن ّست است اص جبًجِ ایي فشد ثش دیَاسّبی 

ضْش تْشاى حه ضذُ ٍ اص آًجب وِ ثِ اسن 

ٌّشخیبثبًی ایي تصبٍیش خلك ضذُ است  ٍ ثب تَجِ 

یذا پش وبس ٍ فعبل ّست، ثِ ایٌىِ خبلك آًْب ضذ

تَاًست هخبطجبى ون سي ٍ سبل ٍ ًب آگبُ سا دٍس 

خَد جوع وٌذ ثِ آًْب جْت هی دّذ ٍ هسئلِ ی 

ثذتش اص آًجب اتفبق خَاّذ افتبد وِ عذُ ی ایٌگًَِ 

افشاد سا الگَ لشاس ثذٌّذ ٍ ثِ تَلیذ استٌسیل ّبی 

ٍ ایٌگًَِ ! هطبثِ ثشای وست ضْشت سٍی اٍسًذ

لت ٌّش خیبثبًی دس اصل تیطِ ثش ّست وِ دسغب

سیطِ ی ٌّش خیبثبًی هی صًٌذ ٍ اسصش ایي ٌّش سا ثب 

! ایي آثبس ضعیف ٍ ثذٍى خبلمیت پبییي هی آٍسد

اهیذٍاسین وِ ثب اًتمبدّبی سبصًذُ ّن ایي فعبالى 

خیبثبًی ثِ خَد ثیبیٌذ ٍ ّن هخبطجبى ٌّش خیبثبًی 

 .ثبضٌذحشفِ ای تش اص لجل دًجبل وٌٌذُ ای ایي ٌّش 
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گرافیتی و رپ

 

 بِ ًشدیک ای رابطِ ّوَارُ ّاپ ّیپ اس ّایی سیزهجوَعِ عٌَاى بِ رپ هَسیقی ٍ گزافیتی -علی اهاًی

.ّستٌذ ّن بِ ضبیِ بسیار آى، در پَضیذىٍ لباس ی ًحَُ تا ضٌاختی جاهعِ هٌظز اس ٍ اًذ داضتِ ّن  

 حتی ٍ داضتِ قزار رپ خَاًٌذگاى تاثیز تحت کِ بَدُ گزافیتی ّوَارُ ایي( ایزاى در تز خاظ طَر بِ) اها

 در ای سهیٌِ پس ابشار یک گزافیتی گَیی کِ ضذُ اجزا اثز( هطزح افزاد تَسط) هَاردی در آى، اس فزاتز

.است رپ هَسیقی اختیار  

 اجتٌاب اهزی ایزاى، گزافیتی با قیاس در رپ بیطتز پختگی ٍ تاثیزگذاری بِ تَجِ با است هوکي خَد ایي

 یکذیگز هکول تَاًٌذ هی خیاباى اس بزخاستِ عٌػزِ دٍ ایي است هسلن کِ چیشی ٍجَد ایي با. باضذ ًاپذیز

.ضَد کاستِ دیگزی ّای ارسش اس کِ ای گًَِ بِ ًِ لیکي باضٌذ،  

 خاستگاّص بزخالف ٍ بیاٍرد ٍجَد بِ ٌّزی اًقالب یک کِ دارد را پتاًسیل ایي خَد خَدیِ بِ گزافیتی

 فزٌّگ ی دٌّذُ اًتطار کِ داد قزار افزادی ی دستوایِ را آى ًبایذ پس است بزخَردار ٍاالیی جایگاُ اس

.ّستٌذ ّاپ ّیپ ی عزغِ در لوپٌیسن  

 چٌیي بکطذ گزافیتی ًقاضی بزایص بَد خاستِ اٍ اس کِ رپکي یک بِ رد جَاب در ٌّزهٌذی دارم یاد بِ

".کطن هی تَ بزای گزافیتی یک ّن هي خَاًذی، هي بزای آٌّگ یک تَ ٍقت ّز": بَد گفتِ  

 ارسش ًَعی بِ بزاین را گزافیتی سادُ، ی جولِ ّویي ٍ بَد هاًذُ خاطزم در پیص هذتْا اس حزف ایي

.کزد گذاری  

 بایذ البتِ. است ضذى ضکستِ حال در هختلف اَضکال با گزافیتی، ًام اس سَءِاستفادُ با رٍسّا ایي کِ ارسضی

 تطخیع را بذ ٍ خَب بایذ کِ ّستٌذ هزدم ًْایتاً ٍ دارد ٍجَد ای سهیٌِ ّز در ّوَارُ ًاخالػی داًست

.دٌّذ  

 ضٌاساًذى جْت در تا است ٍاقعی ٌّزهٌذاى بیطتزِ ّزچِ فعالیت هستلشم خَد هْن ایي کواایٌکِ

...بزدارًذ گام عوَم بزای آى گذاری ارسش ٍ گزافیتی  
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ّویطِ بخاطر جٌگ ٍ ترٍریسن ٍ طالباى ٍ هَاد  افغاًستاى کطَریست کِ  -احوذرضا بیذگلی

ضٌاختِ ضذُ است اها اهرٍز جَاًاى خَش رٍق ٍ ٌّرهٌذ افغاى با ٌّر هخذر در سطح دًیا 

گرافیتی چْرُ ای هتفاٍتی از کطَرضاى را بِ جْاى ًطاى هیذٌّذ ٍ ایٌجاست کِ گرافیتی 

 البتِ ضایذ ٍ! راّی برای هبارزُ با ترٍریسن هیطَد ، راّی برای رسیذى بِ صلح ٍ تغییر

 !کٌٌذ ختی را سپری هیتسکیٌی بر زخوْای هردهی کِ رٍزگار س

 کِ افغاًستاى اًتخابات بِ هٌتْی رٍزّای در

 رٍز از ضذیذتر رٍز ّر طالباى ّای تْذیذ

 ٍالیت هرکس در جَاى ای عذُ ضذ هی قبل

 بذٍى کردًذ سعی ضریف هسار ضْر در بلخ

 گرافیتی ٌّر با طالباى ّای تْذیذ بِ تَجِ

 ضرکت اًتخابات در تا کٌٌذ ترغیب را هردم

 افغاى گرافیتی ٌّرهٌذ یک ابتذا! کٌٌذ

 ضْر جَاًاى برای گرافیتی آهَزش کارگاُ

 گرافیتی ٌّرهٌذاى تا کرد برگسار ضریف هسار

آًْا برسٌذ، قبَلی قابل تعذاد بِ ضْر ایي

 تَجِ جلب برای ضاىتالش هیگَییٌذ کِ

 تطَیق اٍل دارد ّذف دٍ اًتخابات بِ هردم

 هردم بِ ایٌکِ دیگر ٍ دادى رای بِ جَاًاى

 تعییي در آًْا دادى رای کِ بقبَالًٌذ

 .دارد تاثیر سرًَضتطاى

 توام ّویطِ طالباى کِ حالیست در ایي)

 در اًتخابات زدى برّن برای را خَد تالش

 از راُ ایي در ٍ دّذ هی اًجام افغاًستاى

 !(ًویکٌذ دریغ ّیچکس کطتي

 گرٍُ آهَزضی ّای کارگاُ ّویي دل از

 پسر ٍ دختر ی عذُ تَسط "تاللَ" گرافیتی

 ایي کِ ضذ ایجاد ضریف هسار ضْر در جَاى

 ٍ پردازد هی اجتواعی هسائل بِ بیطتر گرٍُ

 هبارزُ ٍ زًاى حقَق از حوایت در ّایی پیام

 جولِ از اجتواعی ّای ًاٌّجاری با

 .است گرٍُ ایي ّای گرافیتی هَضَعات

 

 

 

 ضرکت گرافیتی کوپیي ایي در ّستٌذ ٌّر داًطجَیاى آًْا اکثر کِ جَاى ٌّرهٌذ سی حذٍد“

 هارس هاُ در ٍ کردین برگسار آًْا بِ خیاباًی ٌّر آهَزش برای کارگاّی فَریِ هاُ در ها. اًذ کردُ

 هحل ٍ بَد ضذُ اًتخاب کِ هتفاٍت هحل یازدُ در کِ داضتین کار گرافیتی ٌّرهٌذ 33 ها دیگر

 .کٌٌذ آغاز را خَد کار بَد هردم هرٍر ٍ عبَر

 باقی ٍ هي. است اسالم علیِ دّین هی اًجام کِ کاری گفتِ ٍ است کردُ تْذیذ را ها طالباى

 دفاع هي. داد خَاّین اداهِ ها اها این کردُ دریافت خَد تلفي گَضی رٍی تْذیذّایی ٌّرهٌذاى

 دفاع خَدم از تا کٌن کن را آهذم ٍ رفت کِ ام کردُ سعی تٌْا ًذارم خاصی اهٌیتی حوایت یا ٍ

 .برسذ قٌذّار هردم بِ ها صذای کِ است آى است هْن کِ چیسی. کٌن

  

 ابراز ها کارّای بِ ًسبت ضذت بِ هردم ٍ است بَدُ هثبت بسیار ها کار بِ ّا ٍاکٌص اٍلیي 

 کارهاى، دربارُ ها از هذام این بَدُ کار حال در ها کِ زهاًی در هردم از بسیاری. اًذ کردُ عالقِ

 ".پرسٌذ هی سَال کٌین هی هٌتقل کِ پیاهی البتِ ٍ کار ضکل

 ایي حتی .است گرٍُ ایي ّای گرافیتی هَضَعات جولِ از اجتواعی ّای ًاٌّجاری با

 جایی ضذ باز ًیس قٌذّار ضْر بِ پایص اًتخابات در ضرکت ٍ صلح هَضَع با ّا گرافیتی

 !است رًگ پر آًجا در طالباى ًیرٍّای حضَر ضذت بِ کِ
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 ّای آهَزش آهَزاى کار رٍز 45 هذت در کِ ضذ برگسار ًیس ّا کالس ایي دٍم ای دٍرُ یافت تذٍام ضریف هسار در گرافیتی آهَزش ّای کالس دیگر طرف از

 آهیس هسالوت بیاى ٍ صلح ترٍیح آهَزضی کارگاُ ایي ّذف کِ گَیٌذ هی ّا کالس ایي کٌٌذگاى برگسار! دیذًذ هی گرافیتی ٌّر زهیٌِ در را ػولی ٍ ًظری

 !ضذ دایر ًیس ضریف هسار ضْر در افغاى ًَیس ٌّرهٌذگرافیتی 60 آثار از گرافیتی ًوایطگاُ اٍلیي پیص هاُ چٌذ حتی ًْایت در! است گرافیتی راُ از

 سادُ ّای طرح ّویي بِ فقط افغاًستاى گرافیتی اهاا

 ٍ اٍلیي ضک بذٍى «حسٌی ضوسیِ»! ضَد ًوی خالصِ

 بِ ضْرتص کِ است افغاًستاى گرافیتی ٌّرهٌذ بْتریي

  هتَلذ ضوسیِ! است رسیذُ ًیس افغاًستاى ّای هرز از خارج

 کِ هیگَیذ خَدش ٍ ضذ هتَلذ تْراى در اٍ است 1988

 تحصیل اداهِ داًطگاُ در ٍ ایراى در ًتَاًست هلیتص بخاطر

 زیبای ّای ٌّر داًطگاُ در ٍ رفت کابل بِ بٌابرایي بذّذ

 استاد تریي خَاى حاضر حال در اٍ کرد تحصیل کابل

 ّای خادُ ٍ داًطکذُ هحیط کِ است کابل در ٌّر داًطگاُ

 در اٍ  چٌیي ّن. اًذ ضذُ دادُ تسییي ٍی ٌّریِ آثار با کابل،

 ٍ سَئیس آلواى، ّای کطَر در ٌّری فیستیَال چٌذیي

 در آثارش از ّای ًوایطگاُ ٍ است کردُ ضرکت داًوارک

 چٌذ ٍ ایراى حتی استرالیا اهریکا هاًٌذ هختلف ّای کطَر

 سال در حسٌی ضوسیِ !است کردُ برگسار ًیس دیگر کطَر

 هیاى از افغاًستاى، هؼاصر ٌّر ی خایسُ دریافت برای ،۲۰۰۹

  خیاباًی ٌّر اٍ اها. ضذ برگسیذُ  افغاًستاى برتر ٌّرهٌذ ۱۰

 ضرٍع کابل در گرافیتی کارگاُ یک از 2010 سال از را

 آهذُ هتحذُ ایالت از Chu ًام بِ ضخصی کِ زهاًی کرد،

 .دّذ یاد افغاى خَاًاى بِ را ٌّر ایي تا بَد

 Artraker» ی خایسُ دریافت برای حسٌی ضیوسیِ ، 2014 سال سپتاهبر هاُ در

Award» اًگلیسی هدتوغ یک طرف از کِ است ای  خایسُ خایسُ،  ایي. بَد ضذُ ًاهسد ًیس 

 ٍ خٌگ خَد آثار در کِ ٌّرهٌذاًی برای ضَد، هی دادُ بصری ٌّری آثار صاحباى برای

 ٍ صلح هَرد در اثارش بیطتر حسٌی ضوسیِ !دٌّذ هی بازتاب را هسلحاًِ ّای خطًَت

 هَرد در« Art Radar» رادار آرت ٌّری ی هدلِ اش هصاحبِ در است، زًاى ػلیِ خطًَت

 طراحی  هثبت تغییر یک آٍردى برای را ٌّریص آثار اٍ  کِ گَیذ هی اش ٌّری کارّای

. کطذ هی تصَیر بِ را خٌگ بذِ خاطرات ٍ کٌذ هی

 برقع 

 پَضص یک برقغ،. اًذ یافتِ بازتاب  پَش برقغ زًاى تر بیص ضوسیِ، ٌّری آثار در

 بِ غربی ّای رساًِ در اکثرا کِ است افغاًستاى زًاى ّای ٍیژگی از یکی ٍ سٌتی

  خَد ضوسیِ اها. است ضذُ دادُ اًؼکاس زًاى ػلیِ آضکار خفقاى ٍ ظلن یک ػٌَاى

 در ٍی. کٌذ هی حکایت آى از خَیص، ٌّری کارّای اًدام با ٍلی پَضذ، برقغ ًوی

 تاریکی رٍی  را پَش برقغ زًاى هذرًیست، سبک با هي»: گَیذ هی چٌیي هَرد ایي

 .«بگطاین ّا آى زًذگی آرزٍّای رٍی بِ ای دریچِ خَاّن هی ٍ بیابن را

 یک برقغ[ تٌْا] کِ اًذ باٍر ایي بِ اکثرا دًیا هردم»: افسایذ هی چٌاى ّن ٌّرهٌذ ایي

  ٍخَد هطکلی ّا آى برای دیگر بردارًذ، را برقغ اگر زًاى ّا، آى باٍر بِ. است هطکل



 گرافیتیِ افغبى

 احمدرضا بیدگلیی نوشته 
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 وِ  ٍلتی. ًذارد ٍالعیت ببٍر ایي وِ  حبلی در. ًذارد 

 هسئلِ ایي ببشٌذ، ًذاشتِ دسترسی تحصیل بِ زًبى

 هب. است برلع برداشتي همببل در بسري هشىل یه

. «وٌین هتوروس بسري هشىل یه رٍی را خَد ببیذ

 رویای گرافیتی

 اًجبم اهب زًذ؛ هی هَج رغبت ٍ شَق شوسیِ، وبرّبی در

 افغبًستبى، در. است دشَار وببل ّبی جبدُ در وبری چٌیي

 سٌتی ّبی دیذگبُ بب ّوَارُ وِ دختر یه برای خصَص بِ

 شوسیِ ٌّری وبرّبی لببل در هردم ببٍرّبی. خَرد برهی

 ٍ گری تخریب دیذ بب را ٍی آثبر بِ ّب بعضی. اًذ هتفبٍت

 زًبى جبی وِ گَیٌذ هی ّن تعذادی ٍ بیٌٌذ هی گری ٍیراى

 Art» ٌّری ی هجلِ در ًیس اٍ خَد. است خبًِ در

Radar »اًجبم برای هي»: است گفتِ چٌیي ببرُ  ایي در 

 هَلعیت ٍ هٌبسب فرصت ّویشِ، ام گرافیتی وبرّبی

 صَرت بِ را وبرّبین بٌببرایي. وٌن پیذا تَاًن ًوی هٌبسب

 بِ گبّی. دّن هی اًجبم هبُ سِ یب هبُ دٍ در ّن دًببل

 براین هردم وِ هَاًعی خبطر بِ ّن گبّی ٍ اهٌیتی دالیل

 .«دّن اًجبم سریع ٍ راحت را وبر ًویتَاًن وٌٌذ، هی خلك

 برای را دیگری راُ ٍ گیرد هی ًبدیذُ را هَاًع ایي توبم ٍی

 را آى ٍی وِ چِ آى است، وردُ پیذا خَد ّبی طرح ًوبیش

 اٍ اسبس، ایي بر. خَاًذ هی«گرافیتی رٍیبّبی»

 جبّبی در ٍ وشذ هی سطح یه رٍی را خَد ّبی طرح پیش

 هي»: گَیذ هی هَرد ایي در اٍ. وٌذ هی ًصب وببل هختلف

  خَدم استذیَی در تَاًن هی را گرافیتی ّبی طرح پیش ایي

 برای. دّن اًجبم( pinceau) ًبزن للن بب تصبٍیر ایي رٍی

 ببٍرّبین در آًچِ است، گرافیتی رٍیبی یه فمط ایي هي،

 .یببذ ًوی عیٌیت شیَُ ایي بِ دارد، ٍجَد
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 منحصر به فرد ترین ها

 

 

 

باید با  "حتوا"تصَر خیلی اس هزدم اس ٌّز خیاباًی ٌّزی است کِ فزد _ضکَفِ پَیا

ایي تعزیف یا تصَر ! در آٍرد "ًگارش"طزحی بِ  "دیَار"رٍی  "اسپزی رًگ"

هجوَعِ اس آثار "بْتز است ٌّز خیاباًی را ! ّزچٌد غلط ًیست اها کاهل ّن ًیست

در ایي هقالِ سعی " .ٌّزی کِ در خیاباى بِ ًوایص عوَم گذاضتِ هیطَد بداًین

کزدین چْزُ ی هتفاٍتی اس ٌّز خیاباًی را بِ ضوا ًطاى بدّین کِ ضاید کوتز دیدُ 

باضید، ها ضوا را با ٌّزهٌداًی آضٌا هیکٌین کِ درک ایي تعزیف کاهل اس ٌّز 

هٌحصز »خیاباًی را بزای ضوا هلوَس تز هیکٌٌد، ٌّزهٌداًی کِ هیتَاى بِ آًْا لقب 

:در دًیای ٌّز خیاباًی را ًیش دادّا « بِ فزدتزیي  

 -دیوید زین
ٌّرهٌذ آهریکایی کِ کارش در زهیٌِ ی ٌّری را از 

در آى آربَر ٍ اطرافص ضرٍع کرد، در  سال 

ابتذا یک ٌّرهٌذ هعوَلی بَد کِ از ٌّرش فقط  

 برای کسب درآهذ استفادُ هیکرد ٍ طراحی لَگَ،

پَستر، ساختي کارتَى ّای آهَزضی ٍ حتی طراحی 

بستِ ّای ضکر ٍ تخن هرغ از جولِ کارّایی بَد کِ 

اها اتفاقی کِ دیَیذ را در ! دیَیذ زیي اًجام هیذاد

سطح جْاًی ضٌاختِ ضذُ کرد تحَلی بَد کِ در 

در دیَیذ رخ داد یعٌی زهاًی کِ دیَیذ  سال 

دیَیذ  !اباًی ضذخیلی اتفاقی ٍارد عرصِ ٌّرّای خی

زیي هعوَال بصَرت فی البذاِّ ًقاضی ّای سِ 

بعذی ٍ کارتًَی خیلی کَچک در گَضِ ٍ کٌار ضْر 

ّر با گچ ٍ رغال ٍ خلق هیکٌذ اٍ ایي ًقاضی ّا را 

 .ًذ اًجام هیذّذاضیائی کِ پیذا ک



 مىحصز بٍ فزد تزیه َا
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در بیشتز آثار خیاباوی  دیًیذ سیه 

 آن آربز ي در میشیگان َای  پیادٌ ري

دیذٌ شذٌ است، سماوی کٍ ايلیه 

عکسُا اس اثارش در فضای مجاسی 

مىتشز شذ دیًیذ سیه بٍ دویا معزفی 

 !شذ

  -ایساک کوردال
ي یک عکاس ي مجسمٍ ساس  ایساک متًلذ 

اي در داوشگاٌ َىزَای سیبای پًوتٍ اسپاویایی است، 

ٌ است يدرا در رشتٍ ی مجسمٍ ساسی تحصیل کزد

ي دلیل ایىکٍ ما اي را بعىًان یکی اس خاص تزیه 

َىزمىذان خیاباوی میذاویم َمیه مجسمٍ َای 

ایساک کًردال با خالقیت ي ًَشمىذی ! ايست

خاصی مجسمٍ َای میىیاتًری اس جىس سیمان 

میساسد ي آن را در فضای شُزی قزار میذَذ ي اس اوُا 

ی ساوت 15 مجسمٍ َایعکس بزداری میکىذ، ایه 

را میتًان چسبیذٌ بٍ باالی ایستگاٌ اتًبًس ي  متزی

  !یافت... دیًارَا لبٍ ی پشت بامُا ي دیًارَا

مجسمٍ َای ایساک َذفمىذ ي اي بیشتز بٍ مىظًر 

 ي تاسیسات اداری ،ثیز گذاشته بز سیاستتا

آوُا را در  ایه مجسمٍ َا ساختٍ ي قذرتصاحبان 

ار مًقعیت َای پًچ مختلف در فضای شُزی قز

البتٍ ایساک ومایشگاٌ َای متعذدی ویش اس ! میذَذ

 آثارش در شُزَای مختلف بزگشار کزدٌ است



 فزد تزیه َامىحصز تٍ 

 شکوفه پویای نوشته 
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، اک در ضُزَایی چًن تزيسلسمجسمٍ َای ای

، يیه، تارسلًوا، سه جًس، واوتس، ساگزب، تزلیه، لىذن

تٍ ومایص گذاضتٍ ... ي  تًگًتا، پاریس، میالن، مالمً

ی  اک تیاوگز تامل اوتقادی در ایذٌسآثار ای. ضذٌ اوذ

پیطزفت ي تذتختی تطز ي تغییز دمای کزٌ ی سمیه ي 

ما اوساوُا در کىار  یکاَص تذریجی ارسش يجًد

در درجٍ کٍ مجسمٍ َای کًچک ایه . است دیگز

ايل تیاوگز کلیطٍ َای اجتماعی است در کىار مزدان 

کٍ لثاسُایی ضامل کت ي ضلًار  ،راتاسرگان یا تج

. وذدارپًضیذوذ ي میاوسالىذ ي کیف سامسًوت تذست 

ایساک َمچىیه آثار حیزت اوگیشی در سمیىٍ ی 

تحث گزم ضذن دمایی کزٌ ی سمیه اس خًد تجای 

تصًیز گذاضتٍ است کٍ ضایذ مُمتزیه ایه اثار 

آلمان در کطًر  2011در سال مجسمٍ َای ضىاير

َمچًن يیزيسی َمٍ جا کٍ  تاضذتزلیه درضُز 

ي در رساوٍ َا ي ي فضای مجاسی سز ي  پخص ضذ

 !صذای سیادی کزد

دیگز ایذٌ ي پزيصٌ مًفق ایساک کًردال مجسمٍ َای 

تًری فلشی َست ایه مجسمٍ َای عجیة تٍ ایه 

مىظًر ساختٍ ضذٌ اوذ کٍ سایٍ آوُا طزح اصلی را 

 !ومایان کىذ
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 Slinkachu  -اسلینکاچو

Slinkachu از جولِ ٌّرهٌذاى  1979هتَلذ

ًیس  عکاس ٍ ٍتالگ ًَیسکِ خیاتاًی تریتاًیایی 

ًیس هاًٌذ ایساک کَردال تا آدهک ّای اٍ . ستُ

در سطح ضْر قرار داد  2006کَچکی کِ از سال 

اها تا ایي تفاٍت کِ خَد خالق آدهک ! هطرح ضذ

تازسازی ٍ رًگ آهیسی هذل ّایص ًیست تلکِ اٍ تا 

ایي کار را اًجام هی ّای هیٌیاتَری قطارّای تازی 

 ! دّذ

اٍ کارش ّن یک پرٍشُ  هعتقذ است کِ اسلیٌکاچَ

ٍ ّن یک پرٍشُ  است ًصة ٍ راُ اًذازی ٌّر خیاتاًی

تخص خیاتاًی کار اٍ توٌظَر تعجة ٍ . عکاسی

توٌظَر تِ تَجِ کردى تطَیق ساکٌیي ضْرّا 

صحٌِ آرایی ّای اٍ در . هحیط اطرافطَى است

عکس ترداری ّایص ٍ ّوچٌیي عٌَاًی کِ ترای ّر 

 ًعکس کردى تٌْاییاثرش اًتخاب هیکٌذ تا ّذف م

زًذگی در ضْرّای  ارزضْایست کِ تاٍ  اًساًْا

الثتِ اٍ در پس ایي . رفتِ استتسرگ تقریثا از دست 

را چاضٌِ ی هفَْم ّویطِ هقذاری ضَخ طثعی 

 ک ّایصچَى هیخَاّذ هردم تا آدم کارش هیکٌذ

. ّوذردی کٌٌذ احساس
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OAK OAK 
 

ّست، یک ٌّرهٌذ خَش رٍق فراًسَی کِ از  Oakoakیکی از هطَْرتریي ٌّرهٌذاى خیاباًی کِ ایي رٍزّا ّر رٍز اسوص بیطتر ضٌیذُ هیطَد، 

 .کار در زهیٌِ ی ٌّر خیاباًی را آغاز کرد ٍ کن کن تَاًست با سبک خاظ ٍ رّي خالقص سر ٍ غذای زیادی در جْاى بِ پا کٌذ 2006سال 

 

دُ هیکٌذ گاّی چیسی بر اضیای اٍ هاًٌذ ٌّرهٌذاى قبلی پیرٍ یک استایل هطخع ٍ هحذٍد ًیست اٍ گاّی از هجسوِ ّا ٍ آدهکْای کَچک استفا

 !هحیط هی افسایذ ٍ گاّی ّن ًگارضی رٍی آى ّا اًجام هیذّذ

هػاحبِ ٍ گفت ٍ گَی « گرافیتی ایراى هجلِ»ّرچٌذ اطالعات ضخػی خاغی از ایي ٌّرهٌذ در دسترس ًیست ٍ َّیتص ًیس ًسبتا پٌْاى است اها 

 .هیتَاًیذ هطاّذُ کٌیذغویواًِ ای با ایي ٌّرهٌذ داضتِ است کِ در اداهِ 

 



  OAK OAKگفت ٍ گَ با 

RUN 
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  داری؟ ديست تیشتر کاراتً کذيم-

 اسن بِ ٌّشهٌذی اثش کِ جیغ ٍ کَچَلَم کاًگ کیٌگ-

 .داسم دٍست خیلی سٍ ّست هاًچ

  ترخًردی؟ مشکل تٍ پلیس یا مردم تا تاحاال-

 فکش کِ بَد هتشٍکِ ی کاسخًَِ یک ٍلی ًِ کِ ٌَّص-

 فْویذى ٍقتی ٍلی سفتن اًٍجا دصدی یشای بَدى کشدُ

 .کٌن تشک سٍ اًٍجا خَاستي اصم کٌن ًقاشی هیخام

 اوجام خیاتًن تً کٍ کارایی دارٌ اَمیت ترات-

  تمًوٍ؟ ايوجا تیشتری زمان میذی

 خیابًَین کاسای ٍ داسم دٍست سٍ هَضَع ایي دسٍاقع ًِ-

 ایذُ کِ هیشِ باعث ٍ هیوًَِ باقی کَتاّی صهاى فقط

  .بذم اداهِ ٍ بشِ جایگضیي جذیذ کاسّای ٍ جذیذ ّای

 میذی اوجام کًچیک سایس تا کارَایی ایىکٍ تا-

 َای دیًار ريی داری ديست يلی فًقالعادن ي

  کىی؟ خلق اثر تسرگ

 ّشکاسی فشٍدگاُ تَ ٍ بَدم اهستشدام گزشتِ ًَاهبش-

 هکاى سٍی بضسگ کیک کاپ یِ ٍٍهي بکٌن هیتًَستن

 دیَاس بِ ًیاصی هي دسٍاقع هیبییٌی پس دادم اًجام خاص

 سٍی کِ سختِ بشام. کٌن باصی فضا با داسم دٍست ٍ ًذاسم

 یا سَساخ اص پش کِ دیَاسی یِ تا کٌن کاس سفیذ دیَاس یِ

 .باشِ تشک

 یا کسی کردی؟ شريع کارتً ايلیه چجًری-

  ترات؟ تًد تخش الُام چیسی

 ٍ دادم اًجام اتشٌشاًی کپسَل یک سٍی سا کاسم اٍلیي-

 اص بعذ ٍ بَد شذُ تش صًذُ دّي ٍ چشن دٍتا گزاشتي با

 دٍست کِ جَسی فضاسٍ ٍ دادم اداهِ سٍ کاس ایي اٍى

 .داسم دٍست کِ اثشی بِ هیذادم تغییش داشتن

 

 

 

RUN-خة oak oak کردی؟ شريع را خیاتاوی َىر کی 

OAK OAK-  خیلی اٍال ٍلی کشدم ششٍع کِ بَد 2006 سال هي 

 .ًبَدم جذی

 میکىی؟ اوتخاب ي پیذا ایذَاتً چجًری-

 ای دیگِ ّشجای یا خَدم شْش تَ هیضًن قذم سا صیادی صهاى سٍص ّش-

 باشِ دیَاس یا صهیي سٍ کِ ّشچیضس هیکٌن، ًگاُ جا ّوِ بِ ٍ باشن کِ

 ٍلی بشسِ رٌّن بِ ای ایذُ هیشِ باعث خاص هکاى یِ اٍقات بعضی ٍ

 ًذاشتِ ای ایذُ ّیچ ٍ باشن دیذُ باس ّضاساى سٍ هکاى ّوَى هیتًَن

 اٍى کاسی چِ کِ هیشِ الْام بْن سٍص یِ بالخشُ کِ هیذًٍن ٍلی باشن

 .بذم اًجام هکاى

 

 OAK OAKگفت و گو با 

َىرمىذ مشًُر خیاتاوی فراوسٍ 



  OAK OAKگفت ٍ گَ با 

RUN 
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 از بیشتر کذاهشاى بِ دًیا خیاباًی ٌّرهٌذّای توام بیي-

 داری؟ عالقِ ّوِ

 ٍ levalet ٍ vinie ٍ دارم دٍت خیلی را pejac وارّای-

 ّست استعذادی با ٍ العادُ فَق سى وِ zabou با ّن جذیذاى

  .ضذم اضٌا

  (هي از غیر بِ) هیشٌاسی؟ ّن ایراى از خیابًَی ٌّرهٌذ-

 .البتِ ضوا خَد ٍ icy ٍ sot بلِ-

 گالری داخل بِ شذًش ٍارد خیابًَی ٌّر ی دربارُ ًظرت-

 ًِ؟ یا درستِ چیست؟ ّا

 هحسَب ٌّز هیطِ گالزی ٍارد ارت استزیت ٍلتی هي بزای-

 ایذُ هیىٌن فىز ضخصا. ّستص ٌّز ّن خیاباًی ٌّز ٍلی هیطِ

 پَل همذاری هیتًَِ خیاباًی ٌّزهٌذ یِ اگز ًیست بذی ی

 ٍ وٌِ خزیذاری دارُ ًیاس وِ چیشایی ٍ تجْیشات باّاش ٍ دربیارُ

 . وٌِ خلك جذیذ اثز

 هیذی؟ اًجام ٌّرخیاباًی از غیر ای دیگِ کار-

 ٍلتوَ توام خیاباى االى ٍلی هیىزدم وار والسیه جای یِ لبال-

 .گزفتِ

 چیاى؟ رٍزاًت ّای عادت-

 

 

 

  

 سبه خیلی ٍ وٌن وار هَسیمی بذٍى ًویتًَن. دارم دٍست هَسیمی-

 یِ پیص ی ّفتِ. هیذم گَش ّارٍ سبه ی ّوِ ٍلی دارم دٍست ران

. عالیِ وِ خزیذم ایزاى 70 ی دِّ ران ّای اٌّگ اس گزاهافَى صفحِ

 هتزٍوِ وِ جاّایی هخصَصاى دًیا تَ ّزجایی وزدًن سفز عاضك

 .ّستن ّن اسىیت ٍ فَتبال عاضك ٍ. دارًذ خَبی فضای چَى ّستٌذ

 ای برًاهِ کٌی؟ چیکار ایٌذُ سال 10 تَ داری دٍست-

 داری؟

 جذیذ وارای ٍ بطٌاسن ٍ جذیذ ٍٍادهای وٌن سفز بتًَن اهیذٍارم-

 خیابًَی ٌّز وزدم ضزٍع وِ پیص سال 10 هثل اهیذٍارم ٍ. بذم اًجام

  .ببزم لذت اسش رٍس ّز ٍ بذم اداهِ رٍ

 داری؟ دٍست زًذگیتَ ٍ ّستی اهرٍز کِ کسی-

 ّام پزٍصُ اًجام ٍ سفز بزای بیطتزی ٍلت اهیذٍارم ٍ خَضحالن هي-

 .دارم دٍست سًذگیوَ ٍ باضن داضتِ

 

 بِ داری دٍست چیسی  کِ ایٌِ oak aok اخر سَال خب-

 بگی؟ هیخًَي رٍ هصاحبِ ایي کِ ّایی ٌّرهٌذ یا افراد

.  ببزیذ لذت ٍ بذیذ اًجام افتخار با وارتًََ وِ ایٌِ چیش هْوتزیي-

 ٌّزتَى ٍ وارتَى اس وِ هیطِ پیذا یٌفز دًیا تَ وِ باضِ یادتَى ّویطِ

 .باضیذ خَضحال ٍ بذیذ اداهِ ٍ ًذیذ اّویت بْطَى پس ًیاد خَضص
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 نببی مه با هم تو ومایشگاه تعطیلی

 اس ی بزًاهِ طبق 21 تا 16 اسساعت 94 سال هاُ بْوي 16 رٍس

 «صئَ» خیاباًی ٌّزهٌذ آثار ًوایطگاُ افتتاحیِ  ضذُ اعالم پیص

 اب ًوایطگاُ ابتذایی ساعت یک بَد قزار کِ بَد ّپتا گالزیدر

 درٍى ٍ تن با "یارا پیواى" اس الکتزًٍیک ساسّای ًَاسی بذاِّ

 اس بیص اسدّام دلیل بِ کِ باضذ ّوزاُ پارسی ّاپ ّیپ هایِ

 تعطیلی بِ هٌجز ًْایت در ٍ ضذ خارج کٌتزل اس جوعیت حذ

 ها هجلِ خبزًگار کِ بَد سیاد حذی بِ جوعیت ضذ، ًوایطگاُ

 !کٌذ پیذا راُ ّیپا گالزی داخل بِ بَد ًتَاًستِ اصال

 ّاپ ّیپ هَسیقی فعاالى اس تعذادی ًوایطگاُ ایي افتتاحیِ در

 اس ًَیذ، پالک تطکلاس دیگزد ٍ باهذاد جولِ اس داضتٌذ حضَر ًیش

 ّای گزبِ کوپاًی هذیز کلْزی هْزداد ٍ فزضاد ، دیَار کوپاًی

  ایزاًی

 تاثیز بی ًوایطگاُ ضذ تز ضلَغ در قطعا افزاد ایي حضَر کِ

 ٌّزیی آثار تواضای جای بِ هزدم اس بزخی هتاسفاًِ ٍ است ًبَدُ

 گزفتي سلفی هطغَل بَد ضذُ کطیذُ بابتص سیادی سحوت کِ

 !بَدًذ ضذُ رپزّا با
  

 ایٌگًَِ ایٌستاگزاهص صفحِ در ًوایطگاّص تعطیلی اس بعذ صئَ

 :ًَضت

 ...ًذیذی هي با ّن تَ"

 عٌَاى بِ ّوزاّاًن ٍ هي بزداضت تزیي کاهل ضایذ ایي

 "ّاپ-ّیپ" ی جاهعِ اهزٍس ّوایی گزد اس فعال ٌّزهٌذای

 ...بَد

 ًِ...خَدًوایی بزای بَدى اٍهذُ کِ آدها اس گزٍّی...ًِ کِ جاهعِ

 ...ٌّزی رٍیذاد یک اس باسدیذ

 رٍ ّوزاّاًن ٍ خَدم چی بزای ٍ کی بزای کِ هیکٌن فکز ایي بِ

 ...اًذاختن سحوت بِ

 ...کزدى درک رٍ "خَدًوایی" فقط رپ اس کِ کسایی بزای

 هیزین سختی ّوِ ایي با کِ ٍراّی خَدضَى اس کافی ضٌاخت

 ..ًذارى

 ...بَد تلٌگز یک اهزٍس

 

 دٍر آگاّی ًا ّوِ اسیي سزعت با ٍ ضن بیذار هیخَام کِ هي
 ...هیتًَن کِ جایی تا..ضن

 ایي اس بایذ...هیساسم سٌگز سٌگام با ٍ هیکٌن تعطیل رٍ ًوایطگاُ
 .رسیذ ضعَر بِ تا...تزسیذ آگاُ ًا ی جاهعِ

 هیکزدیذ تحلیل هغش با هیطٌیذیذ گَش با هیذیذیذ چطن با بایذ
  ًکزدیذ اها

 "ًبیي هي با ّن دیگز...ًیا دیگز ّن تَ

 در 1394 هاُ بْوي 21 تاریخ تا بَد قزار کِ ًوایطگاُ ایي

 تعطیل رٍس یک اس بعذ هتاسفاًِ کِ باضذ داضتِ اداهِ ّپتا گالزی

 !ضذ

 :گالزی ایي در ضذُ گذاضتِ ًوایص بِ آثار اس تعذادی
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 به ایران FlyCat Y1سفر هنرمند خیابانی 
-Flycat Y خيبببًی ٌّشهٌذدس سٍصّبی پبیبًی سبل گزضتِ 

ONE ِسفش ایشاى بِ تْشاى هعبصش ّبی ٌّش ی هَصُ دعَت ب 

 .مشد

 اص عنسی اًتطبس بب ٌّشهٌذ ایيبْوي سبل گزضتِ  29دس تبسیخ 

 بَك فيس ی صفحِ دس سا ایشاى بِ سفشش خبش خَد ایشاى ٍیضای

! مشد هٌتطش ایٌستبگشاهص ٍ

هْوبى ّطتويي  Flycat y1 بب ًبم ٌّشی  لَمب هبسيشًٍی

 .بَد استجطٌَاسُ ٌّشّبی تجسوی فجش 

دس حبضيِ حضَس دس ایي لَمب هبسيشًٍی  ،خبشگضاسی هْش بِ گضاسش

بب بشپبیی مبسگبّی آهَصضی بب حضَس داًطجَیبى دس هَسسِ  جطٌَاسُ

 .صبب ضوي هعشفی خَد اثشی سا دس ایي مبسگبُ آهَصضی خلق مشد

Flycat y1 خيبببى بب  ٌّش هي دس: دس ایي مبسگبُ آهَصضی گفت

ّبی هيالى ٍ ًيَیَسك اقذام   هي دس خيبببى. ًَضتي ضعبس ضنل گشفت

ًَضتي ضعبسّبیی مشدم مِ بب استقببل هشدم سٍبشٍ ضذ ٍ سفتِ سفتِ،  بِ

ًيَیَسك سفتن ٍ  هي بشای آهَختي ٌّش خيبببًی بِ. صهيٌِ ٌّشی یبفت

اص ٌّشهٌذاى ضٌبختِ ضذُ جْبًی دس « Rammellzee»بِ ضبگشدی 

 .ّب بب اٍ بِ خلق اثش پشداختن ٍ هذت دسآهذم صهيٌِ ًقبضی دیَاسی

اص آثبسی سا مِ دس خيبببى بِ اسائِ آًْب پشداختِ بَد،  ٍی دس اداهِ بشخی

بِ ٍسيلِ اسالیذ بِ ًوبیص گزاضت ٍ سپس بِ خلق تببلَیی دس ایي 

 .مبسگبُ آهَصضی پشداخت

دس ایي اثش ضبيِ مبليَگشافی، ًَعی تنسچش اص   لَمب هبسيشًٍی

دس ایي اثش : سا دس هقببل داًطجَیبى اسائِ داد ٍ گفت  ّبی اًتضاعی ببفت

جشیبى حسی ٍ اًشطی مِ اص ضوب هخبطببى گشفتن خلق ضذُ ٍ بيص اص 

 .ایٌنِ هتعلق بِ هي ببضذ بِ ضوب تعلق داسد

. ایي هسئلِ رات ٌّش خيبببًی است :ایي ٌّشهٌذ ایتبليبیی تصشیح مشد

ّبی هحيط بِ اسائِ حس خَد اص طشیق عٌبصش  یعٌی ضوب اص دسیبفت

 .اصیذپشد تجسوی هثل ًقطِ، خط ٍ ببفت هی

 

دس هيالى ٍ اص ضبگشداى  ۱۹۷۰لَمب هبسيشًٍی هتَلذ 

«Rammellzee »ایي . ٌّشهٌذ ضبخص دًيبی ًقبضی دیَاسی است

ٍ البتِ سپش ًيض  ٌّشهٌذ هجسوِ سبص، پشفَسهٌس آستيست ٍ گشافيتی

بيطتش دس صهيٌِ ٌّشّبی خيبببًی فعبل است ٍ دس اسٍپب ٍ  ّست مِ

 .است آهشینب آثبسی سا اجشا مشدُ

الوللی تجسوی فجش بِ دبيشملی هجتبی  ّطتويي جطٌَاسُ بيي

اسفٌذهبُ سبل جبسی دس هَسسِ فشٌّگی ٍ ٌّشی صبب  ۱۷تب  آقبیی

 ..بَد هيضببى عالقِ هٌذاى بِ ٌّش

 

بِ مطَسهبى اص ًنبت قببل  Flycat y1بذٍى ضل دعَت اص 

 .بِ ضوبس هيشٍد 1394تَجِ سبل 

 خبرها
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 سال نابودی آثار هنر20اعتراضی به بهای 

 
 جبلب ي عجیب اقذام کٍ بًد مبوذٌ ببقی ایتبلیب بًلًویبی در« Street Art: Banksy & Co. – L» ومبیشگبٌ بزگشاری بٍ َفتٍ یک اس کمتز

 !کزد متحیز را جُبن ی َمٍ "بلً" خیبببوی مشًُر َىزمىذ

 َمٍ َفتٍ ایه در میشًد، بزگشار ایتبلیب بلًویبی در " َىز َفتٍ" در مبرس 18 تبریخ سا« Street Art: Banksy & Co. – L» ومبیشگبٌ

 .بپزداسوذ َىز داللی بٍ تب آیىذ می بلًویب بٍ جُبن سزاسز اس َىز دالالن

 ایه اي!  بًد کشیذٌ بًلًویب شُز در اخیز سبل20 طی در کٍ کزد مًرالی َبی وقبشی تمبم کزدن پبک بٍ شزيع ديستبوش کمک بٍ بلً ري ایه اس

 بخبطز طًر َمیه ي آوُب جبوب اس عمًمی امًال آيردن در تصزف بٍ ي خیبببوی َىز بٍ ثزيتمىذان ي قذرت صبحببن حضًر بٍ اعتزاض بزای را اقذام

 !است دادٌ اوجبم َب گبلزی سمت بٍ خیبببوی َىز رفته

 درآمذ کسب بزای سبسمبوذَی حبل در بیش اس پیش ريس َز َب سبسمبن ي افزاد آن، شذن تز ارسشمىذ ي خیبببوی َىز محبًبیت افشایش بٍ تًجٍ بب

 سبسی خصًصی خًاستبر «سمبن َبی آسیب اس را آوُب حفظ ي تخزیب اس آثبر وجبت بزای» کٍ میگًیىذ البتٍ آوُب! َستىذ َىز ایه اس بزداری بُزٌ ي

 !میبزوذ بُزٌ ویش قذرتمىذ ي قًی َبی البی اس البتٍ ي َستىذ آثبر ایه

 شُز، ایه اس َبیش وقبشی تمبم کزدن پبک بب میزيد شمبر بٍ جُبن خیبببوی َىزمىذان معزيفتزیه اس یکی کٍ ایتبلیبیی َىزمىذ بلً دلیل َمیه بٍ

! است کزدٌ اعتزاض مسئلٍ ایه بٍ

 :در صفحٍ ی فیس بًکش بعذ اس ایه اقذام وًشت بًد Bluدر ایه شُز خلق شذٌ بًد، « بلً»سبل گذشتٍ تًسط 20ایه اثبر در طی 

 «در بلًویب دیگز بلً يجًد وذارد ي وخًاَذ داشت تب تب دالل َب بٍ خًردن ادامٍ میذن، بزای تشکز ي اوتقبد می داویذ بٍ کی مزاجعٍ کىیذ»
 :یه ياقعٍتعذاد تصبيیز اس ا
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 و حواشی 95بهرستان
ثٛد  وشدٜ ثپب صیبدی صذا سشٚ دس سٚصٞبی اَٚ سبَ وٝ خجشی

 ٞٙشٔٙذاٖ ٔطبسوت ثشای تٟشاٖ ضٟش سبصی صیجب سبصٔبٖ فشاخٛاٖ

 ثٝ تٟشاٖ ضٟش دیٛاسٞبی اص صیبدی ٘سجتب ٔتشاط صیجبسبصی دس

 یه سا آٖ ای ػذٜ وٝ خجشی! ثٛد جذیذ سبَ ضشٚع ٔٙبسجت

 یه سا آٖ ای ػذٜ ٚ خٛدضبٖ ٞٙش دادٖ ٘طبٖ ثشای فشصت

 !دا٘ستٙذ ٔی خیبثب٘ی ٞٙش ثٝ ثضسي خیب٘ت

 دادٜ سخ ثضسي فبجؼٝ یه آیب است؟ افتبدٜ اتفبلی چٝ ٚالؼب أب

 ضذٜ تش تًٙ تٟشاٖ ٞبی ٘ٛیس ٌشافیتی ثشای فضب آیب است؟

 ثستٝ ٘مص دیٛاس ثش ٌشافیتی ٞٙش اسٓ ثٝ ٞب ٘مبضی ایٗ آیب است؟

 ا٘جبْ د٘یب جبی ٞیچ دس وٝ است ػجیت اتفبق یه ایٗ آیب است؟

 است؟ ٘طذٜ

 وطٛسٞبی اوثش دس فشاخٛاٟ٘ب ایٗ ٔطبثٝ وٝ است روش ثٝ الصْ اثتذا

 ا٘جب دس ٞٙشٌشافیتی وٝ ضٟشٞبیی دس ٔؼٕٛال ٚ ضٛد ٔی ا٘جبْ د٘یب

 !ٌیشد ٔی صٛست ٘یض ثیطتشی ٞبی فشاخٛاٖ است پشسٍ٘تشتش

 وٝ ثٍٛییٓ تٛا٘یٓ ٔی وٙیٓ ٍ٘بٜ ِیٛاٖ پش ی ٘یٕٝ ثٝ اٌش ٔب

 حبَ ٚ است ثشداضتٝ جّٛ ثٝ سٚ ٌبْ یه حذالُ تٟشاٖ ضٟشداسی

 ثی آٟ٘ب ثٝ تش پیص خیّی وٝ ٞٙشٔٙذا٘ی ثٝ ٌزاضتٗ احتشاْ ثشای

 اص ثخطی ثشسش ایطبٖ ثب ای ٔؼبّٔٝ خٛاٞذ ٔی وشدٜ، احتشأی

 ایٗ تفبٚت ضبیذ ٚ لضیٝ ایٗ ٔٙفی ٘ىتٝ أب! ثبضذ داضتٝ دیٛاسٞب

 ثش ٘ظبست" وطٛسٞب، دیٍش دس ٔطبثٝ ٞبی فشاخٛاٖ ثب فشاخٛاٖ

 ٔی ٔشثٛطٝ ٔسئٛالٖ تٛسط ضذیذ سب٘سٛسی ٚ "آثبس ٔحتٛای

 دس. ٘یست سبصٌبس ٌشافیتی ٞٙشٔٙذاٖ سٚحیٝ ثب چٙذاٖ وٝ ثبضذ

 استمجبَ طشح ایٗ اص ٌشافیتی ٞٙشٔٙذاٖ وٝ است طجیؼی ٘تیجٝ

 ٚ سفبسضی ٘مبضی ٞب آستیست ٌشافیتی اوثش صیشا وٙٙذ ٕ٘ی

. دا٘ٙذ ٔی ٌشافیتی سٚح ٚ اسصضٟب ثب ٔمبیش سا "اجبصٜ ثب" اصطالحب

 اسجبة ٘ظبست ثذٖٚ ثبیذ ٌشافیتی وٝ ثبٚس٘ذ ایٗ ثش ٞٙشٔٙذاٖ ایٗ

 ثبضذ ٞٙشٔٙذ تخیُ ٚ افىبس ی صاییذٜ صشفب ٚ ثطٛد وطیذٜ لذست

 ضٛد وطیذٜ ٔسئٛالٖ دخبِت ٚ ٘ظبست،سب٘سٛس ثب ثبضذ لشاس اٌش ٚ

 اثش یه ٘ٝ ثٛد خٛاٞذ ٔحتٛا ثی ٚ پٛچ ٘مبضی یه آٖ خشٚجی

 سٟٓ سا دیٛاسٞب ایٗ خیبثب٘ی ٞٙشٔٙذاٖ دیٍش طشفی اص! ٌشافیتی

 ثب ایطبٖ اص ثشخی ثیٙیٓ ٔی وٝ است طجیؼی پس دا٘ٙذ ٔی خٛد

 دس ٞبی ٔىبٖ دس یب ٚ سفبسضی ٞبی ٘مبضی ایٗ سٚی آثبسی خّك

 حشوت ایٗ ثٝ ٘ٛػی ثٝ فشاخٛاٖ ایٗ ثشای ضذٜ ٌشفتٝ ٘ظش

 ..ا٘ذ وشدٜ اػتشاض

 

 خبرها
 آثبسی خّك ثب ایطبٖ اص ثشخی ثیٙیٓ ٔی وٝ است طجیؼی پس

 ٌشفتٝ ٘ظش دس ٞبی ٔىبٖ دس یب ٚ سفبسضی ٞبی ٘مبضی ایٗ سٚی

. ا٘ذ وشدٜ اػتشاض حشوت ایٗ ثٝ ٘ٛػی ثٝ فشاخٛاٖ ایٗ ثشای ضذٜ

 وشد خٛاٞذ دسیبفت ٞب ٚاوٙص ایٗ اص سا پیغبْ یه ٘یض ضٟشداسی

 فبیذٜ ٞیچ فشاخٛاٖ ایٗ ٌشافیتی ثب آٔذٖ وٙبس ثشای حذالُ وٝ

 اص وٝ ا٘ذ وشدٜ استمجبَ فشاخٛاٖ ایٗ اص ٞٙشٔٙذا٘ی اِجتٝ! ٘ذاسد ای

 .٘یستٙذ ایشاٖ ٌشافیتی جبٔؼٝ

 اص یب( آٟ٘ب ٕٞٝ ٘ٝ)سفبسضی ٞبی ٘مبضی ایٗ اص ثشخی وٝ ٞشچٙذ

 لجال وٝ آثبسی اص تمّیذ ثٝ یب ٚ ٘یستٙذ ثبالیی سطح دس ویفی ٘ظش

 ٍ٘بٜ الذاْ ایٗ ثٝ خٛضجیٙب٘ٝ اٌش أب ا٘ذ، ضذٜ اجشا ضذٜ خّك

 جب٘ت اص جّٛ ثٝ سٚ ٌبْ یه ٚ پزیشی ا٘ؼطبف یه سا آٖ ٚ وٙیٓ

 ثذٖٚ فضبٞبیی دادٖ لشاس ثؼذی ٞبی ٌبْ ضبیذ ثذا٘یٓ، ضٟشداسی

 وشدٖ پبن ثجبی ضبیذ. ثبضذ ٞب ٘ٛیس ٌشافیتی ثشای وٙتشَ

 ٔی وٝ سسیذ٘ذ ضؼٛس ایٗ ثٝ ضٟشی ٔسٛالٖ سٚصی آثبس، سشیغ

 اص وٙٙذ پبن سا چیض ٕٞٝ ػجٛال٘ٝ وٝ ایٗ ٚ لّذٚسی ثجبی ضٛد

 ٔی ٘طبٖ آٟ٘ب ثٝ ٔثجت ٞبی ٚاوٙص ٔشدْ وٝ ٌشافیتی اثبس ثشخی

 دیٛاس اص تب وٙذ ٔشالجت ٌیشد ٔی لشاس تٛجٝ وبٖ٘ٛ دس ٚ دٞٙذ

 ٘جبضذ ضذ٘ی اتفبق ایٗ ٘ظشتبٖ اص حبضش حبَ دس ضبیذ! ٘طٛد پبن

 صٚد یب دیش ٚ ا٘ذ وشدٜ حشوت سٕت ایٗ ثٝ ٞب وطٛس اص خیّی أب

 !داضت ٘خٛاٞذ ایٗ جض ای چبسٜ ٘یض تٟشاٖ ضٟشداسی

 ٌشافیتی ٞٙشٔٙذاٖ اص ثشخی ضذ ٌفتٝ وٝ طٛس ٕٞبٖ: ٘ٛضت پی

 ٘ٛػی سا آٖ ٚ ٞستٙذ ٔخبِف "سفبسضی ٚ اجبصٜ ثب" ٘مبضی ثب

 ٘مبضی ٘یستٙذ حبضش ٞشٌض ٚ دا٘ٙذ ٔی ٞٙشٌشافیتی ثٝ خیب٘ت

 ٕٞٝ سٚی ثش سا چطٕطبٖ ٞٙشٔٙذاٖ ایٗ ثذٞٙذ ا٘جبْ سفبسضی

. ا٘ذ ٔب٘ذٜ پبیجٙذ ٞبیطبٖ آسٔبٖ ثش ا٘ذٚ ثستٝ ٔبِی ٞبی پیطٟٙبد

 ثبیذ ٚالؼی ٌشافیتی است دسست وٝ ٞستٙذ ٔؼتمذ ٞٓ ثشخی

 ٞضیٙٝ ثتٛا٘ذ ثبیذ ٘یض ٌشافیتی ٞٙشٔٙذ أب ضٛد ا٘جبْ اجبصٜ ثذٖٚ

 دس ٔطبسوت ثب تٛا٘ذ ٔی ٌبٞی پس وٙذ تبٔیٗ سا وبسش ٞبی

 تبٔیٗ سا اش سٚصٔشٜ ٞبی ٞضیٙٝ سفبسضی، ٘مبضی ٞبی پشٚطٜ

 احتشاْ لبثُ ٚ دسن لبثُ تفىشضبٖ ٚ ػمیذٜ ، دستٝ دٚ ایٗ. وٙذ

 !است

 ٔٙتظشتشیٗ غیش ضبیذ داد سخ ایٗ ثٝ ضذٜ ا٘جبْ اػتشاضبت دسایٗ

 آست استٙسیُ سفتٗ دس خٛد وٝ ثٛد ٞٙشٔٙذی جب٘ت اص اػتشاض

 سا فشاخٛاٖ دسایٗ ضشوت حبال ٚ ٘جٛد تبثیش ثی ٞب ٌبِشی سٕت ثٝ

 .دا٘ذ ٔی فشٚضی تٗ ٘ٛػی ٚ ٌشافیتی ٔخبِف

 اٖ دس ٔطبسوت اص فشاخٛاٖ ایٗ ثٝ وشدٖ اػتشاض ٔسّٕب اِجتٝ 

. ٌیشد ٔی لشاس تٛجٝ ٔٛسد ثیطتش
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تعداد از اثاری که به اعتراض از این رخداد توسط برخی گرافیتی 

 :نویس های تهرانی انجام شده است را مشاهده میکنید

 ، بلک هند  FRZبه ترتیب اثر طاها، نفیر و 

 

 خبرها
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08/02/1395 

 «شهر های باره» مستند اکران

 هٌتشط «شْط ّای باضُ» هستٌس تیعض گصشتِ سال هاُ بْوي 20 تاضید زض

 گطافیتی ٌّط هَضز زض ٍ ّست «باقطی آیسیي» ساذتِ مِ هستٌس ایي شس،

 ًاهؼلَهی زالیل بِ بٌا مِ شَز امطاى سال ّواى هاُ اسفٌس زض بَز قطاض ، ایطاى

 «شْط ّای باضُ» هستٌس سطاًجام ٍ هَاجِ هاُ چٌس تاذیط با هستٌس ایي امطاى

 زض  مِ ها ذبطًگاض .شس امطاى الجَضزی بٌیاز زض اٍضزیبْشت 8 تاضید زض

 :است مطزُ اضائِ زاز ضخ ایي اظ گعاضشی بَز، حاضط هستٌس امطاى هحل

 هي بٌابطایي بَز، هستٌس امطاى ظهاى ظْط اظ بؼس ٧ ساػت قبلی اػالم طبق"

 ٍاقغ آًجا زض الجَضزی بٌیاز مِ مطیوراى ذیاباى بِ ضٍ ذَزم تط ظٍز موی

 باظ هٌتظط الجَضزی بٌیاز اططاف زض ای پطامٌسُ جوؼیت ضساًسم؛ بَز شسُ

 !بَزًس هاًسُ زضب شسى

 ذیاباًی، ٌّطهٌسّای اظ ظیازی تؼساز ضساًیِ اطالع بِ تَجِ با بگَین تَاًن هی

 بؼس مِ طَضی بِ بَزًس آهسُ فیلن امطاى بطای ذَبی ٍ قبَل قابل جوؼیت

 ضا فیلن ایستازُ شسًس هجبَض ای ػسُ حتی ٍ بَز شسُ پط سالي فیلن شطٍع

 !مٌٌس تواشا

 تواشای بطای زاشتٌس حضَض هستٌس زض مِ ذیاباًی ٌّطهٌساى امثط تقطیبا

 آهسُ ًیع شیطاظی ًَیس گطافیتی «mr.man» حتی. بَزًس آهسُ ًیع فیلن

 !زاشت حضَض الجَضزی بٌیاز زض ٍ بَز

 

 خبرها

 بن ّا، میلَهیٌاتی غئَ، با اًجاهیس بطَل ساػت یل اظ بیش مِ هستٌس ایي زض

 استٌسیل اظ Mad ٍ تْطاى ذیاباًی ٌّطهٌساى اظ فطزا ٍ Kazz زغ، گطٍُ بن،

 !شس گَ ٍ گفت تبطیع ّای آضتیست

 ًیع زیگط ذیاباًی ٌّطهٌساى ٌّطی فؼالیت بِ گصضا ًگاّی فیلن ایي البتِ

 با ٌّطهٌسّای ػطصِ گطافیتی  اظ ظیازی تؼساز ایٌنِ بِ تَجِ با البتِ.زاشت

 زیگطی ذَب ٌّطهٌساى با ضفت هی اًتظاض شایس زاشتٌس ّوناضی هستٌس ایي

 هی صَضت گَیی ٍ گفت ّن زاشتٌس هستٌس ایي زض موطًگی ذیلی حضَض مِ

 حتوا البتِ! ًبَز هؼسٍز تي چٌس سرٌاى ضٍی هستٌس هحَضیت ٍ گطفت

 مِ بَزُ ضٍ بِ ضٍ ّایی هحسٍزیت ٍ هسائل با ًیع «شْط ّای باضُ» ماضگطزاى

 !ذبطین بی آى اظ ها

 ػْسُ بط هستٌس ایي زض شسُ استفازُ ّای هَسیقی ماض مِ است شمط بِ الظم

 !است بَزُ میلَهیٌاتی پطفسَض ٍ پالك تشنل اظ یاضا پیواى ی

 "A.Sایطاى  گطافیتی هجلِ ذبطًگاض-

 بِ گطافیتی اظ هثبتی زیس مِ شسُ ایي بط سؼی هستٌس ایي زض صَضت ّط بِ

 ایي زض بیشتطی ّای بطًاهِ شاّس پس ظیي اهیسٍاضین ها ٍ شَز زازُ هطزم

 .باشین ضاستا

 بصَضت اهسال اٍاذط زض زیگط، امطاى چٌس اظ بؼس «شْط ّای باضُ» هستٌس

 !شس ذَاّس پرش ًیع  ایٌتطًتی

 



 ! حفظ ثبعي ٍ سٍح گشافیتی دس کبلجَد فشٌّگ پبسسی

 دانیال تاریک
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ٌّش دس قشى ثیست ٍ یکن ّیچ هحذٍدُ ٍ هشصی   -داًیبل تبسیک

ًذاسد؛ ّوَاسُ اص کطَسی ثِ کطَس دیگش ٍ اص قبسُ ای ثِ قبسُ ی 

دیگش حشکت کشدُ ٍ گشد فشٌّگ ٍ ٌّش ّش هٌغقِ سا ثِ خَد 

هبًٌذ ٌّش سیٌوب تئبتش، سجک . گشفتِ یب ثش آًْب تبثیش هی گزاسد

ُ اص سشصهیي ّبی دٍس ٍ ًضدیک ک... ّبی ًَیي هَسیقی ٍ ًقبضی ٍ

کوبایٌکِ ایي ٌّشّب ّن دس اثتذا ثب ثذثیٌی . ٍاسد کطَس هب ضذًذ

اهب دس . عبم هشدم خصَصب قطش سٌت گشا ٍ کن سَاد هَاجِ ثَدًذ

ًْبیت ثب سضذ فشٌّگ ٍ هذسًیتِ ٍ ّوچٌیي تالش ٌّشهٌذاى ٍ 

سد پیشٍاًطبى جبیگبُ خَد سا ثیي هشدم پیذا کشدُ ٍ سفتِ سفتِ هَ

دسحبل حبظش حتی اص ایي . هقجَلیت چطن گیشی ًیض ٍاقع ضذًذ

ٌّشّب ثشای ثبصتبة فشٌّگ ٍ اداة ٍ سسَم کطَسهبى ًیض دس 

!جَاهع ثیي الوللی استفبدُ هی ضَد  

اهشٍص گشافیتی یک پذیذُ ی ًَپب دس کطَس هبست کِ ٌَّص دٍ دِّ 

ی عوشش ساّن سپشی ًکشدُ ٍ آًچٌبى کِ ثبیذ دس هیبى هشدم 

ّشچٌذ تالش ّب ثشای ثبال ثشدى سغح آگبّی . افتبدُ ًیستجب

ًسجت ثِ ایي ٌّش تَسظ فعبالى آى ّوَاسُ اداهِ داضتِ ٍ داسد اهب 

خبلقبى اثش گشافیتی دس ایشاى ثش خالف توبم کطَسّبی دیگش دسگیش 

افضٍى ثش هطکالتی کِ خبصِ خَد )تْوت ّب ٍ هطکالت فشاٍاًی 

اص جبًت ( آى هحسَة هی ضَدگشافیتی ّست ٍ ثخص جذاًبپزیش 

افشاد ٍ هسئَالى ثی اعالع ّستٌذ کِ ایي خَد لغوِ ی ثضسگی ثِ 

ثذًِ ی گشافیتی ایشاى هی صًذ ٍ حتی سجت هْبجشت عذُ ای اص 

.ٌّشهٌذاى خَة ایي عشصِ ًیض ثَدُ است  

حبل ّوِ هب چِ دس قبلت ٌّشهٌذ گشافیتی ٍ چِ ثِ عٌَاى 

ثیطتش گشافیتی اص جبًت هخبعت آى اگش خَاّبى پزیشش ّشچِ 

 هشدم ٍ پیطشفت ٍ حشفِ ای تش ضذى ایي ٌّش ّستین ٍظبیفی ّن 

 

ٌّشهٌذاى هب ثبیذ اص الک خَد ثیشٍى ثیبیٌذ ٍ . دس قجبل آى داسین

دضوٌی ٍ کیٌِ تَصی ّبی ثب یکذیگش سا کِ ثعضب ٍجَد داسد کٌبس 

ثب آگبّی ثخطی هسیش سا ثشای تبصُ ٍاسدّب سٍضي سبصًذ ٍ . ثگزاسًذ

هتحذ ثبّن ایي ٌّشاعتشاضی سا ثِ سوتی ثجشًذ کِ تب ّویٌغَس 

حفظ ثبعي ٍ : ساًی ًضدیک ضَد، ثِ عجبستیحذ اهکبى ثِ فشٌّگ ای

!د فشٌّگ پبسسیسٍح گشافیتی دس کبلت  

هسئلِ دیگش هشثَط ثِ هخبعجبى ٍ عالقِ هٌذاى ٌّش گشافیتی ایشاى 

ثبیذ دس ّش سي ٍ  اگش دسک دسستی اص ایي ٌّش داسًذ  ضَد کِ هی

ٌّش گشافیتی دس هیبى جبیگبّی کِ ّستٌذ آگبّی سا ًسجت ثِ 

افضایص دٌّذ کِ الجتِ خَضجختبًِ حشکت ّبی  خَداعشافیبى 

خَثی ّن دس ّویي ساستب اص جبًت افشادی کِ پتبًسیل ثبالی ٌّش 

گشافیتی ایشاى سا دسک کشدًذ اتفبق افتبدُ است اص ًوًَِ ّبی 

ٌّشی ٍ سٍصًبهِ ى حشکبت هثیت هغبلت هفیذ سبیت ّبی خَة ای

!ى هیتَاى ًبم ثشدّب ٍ دیگش سسبًِ ّب دس هَسد ٌّش گشافیتی ایشا  

اگش ایي اتفبقبت ثیطتش سخ ثذٌّذ فشٌّگسبصی خَثی دس هَسد ٌّش 

 ایي اتفبق عجیعتب ثبعث کِ خشٍجی اًجبم خَاّذ ضذ،گشافیتی 

احتشام ثیطتشی هی ضَد ٍ دسک ثیطتش جبهعِ اص ٌّش گشافیتی 

ثِ ٌّشهٌذاى ایي عشصِ گزاضتِ هی ضَد ٍ هسلوب دس ًسجت 

ًخَاّذ ثَد اگش ثجیٌین کِ حتی ضشکت  چٌیي فضبی دٍس اص رّي

ّبی تَلیذ اسپشی سًگ ایشاًی ًیض ثِ دًجبل افضایص کیفیت 

.هحصَالت خَد سٍی ثجشًذ  

 گبم خَد اصلی هسیش دس ایشاى گشافیتی کِ دثشس سٍصی اهیذٍاسم 

 ثی ّبی تخشیجگشی ٍ ّب کبسی ثضک ٍ ّب چٌذضبخگی اص ٍ دثشداس

!ثگیشد فبصلِ ًیض هَسد  

 

حفظ باطن و روح 

د گرافیتی در کالب

!فرهنگ پارسی  
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 :دعوت به همکاری

شوارُ اٍل هجلِ گرافیتی ایراى بِ ّوِ ی کن ٍ کاستی ّایش هٌتشر شد ٍ ایي اٍلیي تجربِ ی ها در ایي 

ادعای بر داًای کل بَدى زهیٌِ بَد، تین تحریریِ هجلِ ًِ خارج از خاًَادُ ی گرافیتی ایراى ّستٌد ٍ ًِ 

در ایي زهیٌِ را دارًد ٍ فقط آغاز کٌٌدُ ی راّی ّستٌد کِ اداهِ دادًش بدٍى کوک ّوِ ی ٌّرهٌداى 

 !خیاباًی ایراى غیر هوکي خَاّد بَد

ًحَُ ی ادارُ ٍ خط هشی هجلِ بِ ایٌگًَِ ّست کِ سر دبیر ّر شوارُ بعد از بیرٍى آهدى آى شوارُ 

جلِ از یک ّستِ هرکسی با چٌد عضَ ثابت تشکیل شدُ کِ در ّوِ فعالیت ّای تغییر خَاّد کرد ، م

هجلِ ًقش دارًد ٍ سعی خَاّد شد ضوي اضافِ کردى اعضای جدید، برای ّر شوارُ ی هجلِ از هفسراى 

ٌّری ٍ ٌّرهٌداى خیاباًی بعٌَاى عضَ هتغییر ًیس استفادُ شَد، بٌابرایي ایي اهکاى ٍجَد دارد کِ افرادی 

فکر هی کٌٌد هیتَاًٌد بِ ها ٍ ٌّرخیاباًی کوک کٌٌد ٍلی ٍقت کافی برای فعالیت ثابت در هجلِ را  کِ

 !ًدارًد بطَر پارُ ٍقت با ها ّوکاری کٌٌد

هجلِ گرافیتی ایراى از ّوِ ٌّرهٌداى خیاباًی، هفسراى ٍ هٌتقداى ٌّری، خبرًگاراى ٍ رٍزًاهِ ًگاراى 

ٍیراستاری زهیٌِ ی علل خصَص افرادی کِ در  ،احاى ٍبسایت ٌّری، طراحاى گرافیک، عکاساى ،طر

( الزم بِ ذکر است کِ ایي شوارُ بدٍى ٍیراستاری هٌتشر شد)دعَت بِ ّوکاری هی کٌد هْارت دارًد

 :ز راُ ارتباطی زیر با ها تواس بگیرًدعالقِ هٌداى بِ ّوکاری با هجلِ هی تَاًٌد ا
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: به ما بپیوندید

Instagram.com/Graffitiiranmagazine 

Telegram.me/Graffitiiranmagazine 

Aparat.com/Graffitiiranmagazine 

.آن به دیگران است انتشار مجلهبهای خریذ هر نسخه از   

http://www.instagram.com/Graffitiiranmagazine
http://telegram.me/Graffitiiranmagazine
http://www.aparat.com/Graffitiiranmagazine
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